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Prefeitura Municipal de
Lagoa Real publica:
• Aviso de Licitação Pregão Presencial Para O Sistema de Registro de
Preços de N.° 003/2020 - Objeto: Registro de preços visando
contratações futuras e eventuais de serviços de produção e divulgação
(criação, gravação e edição) de spots e programas institucionais para
veiculação em emissora de rádio, carros de som, sites locais e regionais,
jornais, revistas informativas, produção e criação de design e layouts,
vídeo documentário, vt´s institucional, chamadas de merchandising em
emissora de tv local e aluguel de outdoor, telão de led móvel, produção de
documentário, cobertura fotográfica e filmagem de eventos e festejos
promovidos e/ou apoiados por este município.
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Lagoa Real

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL
CNPJ N: 16.416.117-0001/90
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Lagoa Real - BA, fará Pregão Presencial para o Sistema de Registro de Preços de N.° 003/2020,
objetivando o Registro de Preços visando contratações futuras e eventuais de serviços de produção e divulgação
(criação, gravação e edição) de spots e programas institucionais para veiculação em emissora de rádio, carros de som,
sites locais e regionais, jornais, revistas informativas, produção e criação de design e layouts, vídeo documentário, vt´s
institucional, chamadas de merchandising em emissora de TV local e aluguel de outdoor, Telão de LED móvel, produção
de documentário, cobertura fotográfica e filmagem de eventos e festejos promovidos e/ou apoiados por este município
com o objetivo de divulgar as ações desenvolvidas pela administração pública, deste Município, atendendo o princípio da
transparência. Abertura em 17/02/2020, às 08:00 (oito) horas, na sede da Prefeitura Municipal. Os demais atos deste
certame serão publicados no diário oficial do município http://www.lagoareal.ba.gov.br. Informações gerais através do email licitacao.lagoareal.ba@gmail.com, ou pelo telefone (77) 3477-1091. Lagoa Real - BA, 30 de janeiro de 2020. JOSE
MARCOS SOARES DE SOUZA - PREGOEIRO.
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