
Nº494/2015  ÁGUA CLARA – MS, TERÇA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2015. ANO III 

 

www.pmaguaclara.ms.gov.br Página 1/1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013. 

 

 
Prefeito Muncipal     Secretário Municipal de Esporte   Controladora Interna 
 Silas José da Silva     Nivalmido da Rocha Ribeiro   Cássia Sayuri Mori 
    
Vice – Prefeita     Secretário Municipal de Infraestrutura 
 Valéria Travaim Botaccio Custódio   Luca Samuel Cortez 
    
Secretário Municipal de Finanças   Secretária Municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação  
 Luciene Antonio Ferreira                                                                 Leiliane Francisca Freitas 
   
Secretária Municipal de Saúde     Secretária Municipal de Meio Ambiente e Turismo 
 Silvana Bortoleto                    Kelly Cristiane Ribeiro Belatti 
      
Secretária Municipal de Educação   Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável 
 Gerolina da Silva Alves    Kelly Cristiane Ribeiro Belatti 

 
SUMÁRIO 

Gabinete do Prefeito .................................................... 01 
Processo Administrativo ............................................. 01 

Gabinete do Prefeito 
 
AVISO DE PROSSEGUIMENTO 
CONCORRÊNCIA: 002/2015 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA, ESTADO 
DE MATO GROSSO DO SUL, através da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, por meio do Diário Oficial 
Eletrônico instituído como veículo oficial de publicação do 
município, CONVOCA as empresas participantes para o 
PROSSEGUIMENTO da licitação abaixo: 
 
OBJETO: O objeto da presente licitação é a Contratação de 
até 02 (duas) agências de publicidade para prestação de 
serviços de natureza contínua nos setores de publicidade e 
propaganda para executar um conjunto de atividades 
realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, 
o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a 
execução interna, a intermediação e a supervisão da 
execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos 
e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a 
venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir 
ideias ou informar o público em geral, interno (endomarketing) 
e externo. Como atividades complementares, os serviços 
especializados pertinentes ao planejamento e à execução de 
pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração 
de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios 
de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações 
publicitárias ou sobre os resultados das campanhas 
realizadas; à produção e à execução técnica das peças e 
projetos publicitários criados; à criação e ao desenvolvimento 
de formas inovadoras de comunicação publicitária, redes 
sociais, em consonância com novas tecnologias, visando à 
expansão dos efeitos das mensagens e das ações 
publicitárias no assessoramento e apoio no desenvolvimento e 
execução em ações de comunicação. 
 
CONCORRÊNCIA: 002/2015 

PROCESSO: 088/2015 
DATA DO PROSSEGUIMENTO: dia 22/10/2015 às 09:00 
horas (HORÁRIO LOCAL). 
LOCAL: Sala da Comissão de Licitação, localizada na 
Prefeitura Municipal de Água Clara/MS, situada na Rodovia 
BR 262 km 135, centro, Água Clara - MS. 
 
Água Clara - MS, 19 de outubro de 2015. 
Marcio Cezar Garcia Candido 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


