ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ! CLC/PGE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SIGA nº 00001/SECOM/2022
CONCORRÊNCIA nº 001/2022 - CLC/PGE
A Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, através da
Central de Licitações e Contratos ! CLC/PGE, leva ao
conhecimento dos interessados o presente aviso de
licitação que será realizada conforme legislação pertinente:
Modalidade: Concorrência.
Tipo: Técnica e Preço.
Objeto: Prestação de serviços de publicidade, prestados
por
intermédio
de
agência
de propaganda, compreendendo o 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, a
distribuição de publicidade aos veículos e demais
meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio
da publicidade e ao direito à informação, de
difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de
informar o público em geral, em conformidade
com as condições e especificações constantes no ANEXO I
- Projeto Básico - que integra o Edital.
Data da sessão pública: 04/10/2022, às 09h (horário de
Brasília).
Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação I CPL/CLC, no prédio da Procuradoria Geral do Estado do
Amapá - PGE"#$% &'()*+,
#-. #/(ônio Coelho de
Carvalho, nº 396, Centro, CEP: 68.901-280, Macapá/AP.
Os interessados em participar do certame licitatório
poderão examinar e/ou obter o edital e seus anexos (em
pen drive) no endereço acima mencionado (sala da
CPL/CLC/PGE), de segunda a sexta-feira, no horário das
08h às 18h, pelos e-mails: licita03@pge.ap.gov.br e
coordlicit@pge.ap.gov.br e através do endereço eletrônico
siga.ap.gov.br.
Informações pelos telefones (96) 3131-2839 e/ou pelos emails: licita03@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br.
Macapá - AP, 11 de agosto de 2022.
Clauberto Gonçalves Cunha
Coordenador de Licitações ! CLC/PGE
Decreto Governamental n. 1126/2019
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