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PÁGINA CERTIFICADA

DIVULGAÇÃO DOS NOMES DE PROFISSIONAIS INSCRI-
TOS PARA COMPOSIÇÃO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - PROCESSO 
LICITATÓRIO 001/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA – CMVC, com sede na Rua Coronel 
Gugé, n. º 150, Centro – Vitória da Conquista/Bahia, mediante a Comissão Especial de Licitação designada 
pelo Decreto Nº.  3381/2021, de acordo com o item 18 do Edital de Tomada de Preço nº 001/2021, torna 
pública a lista dos inscritos para sorteio da composição da Subcomissão Técnica que terá como finalidade 
a análise e o julgamento das propostas técnicas referentes ao processo licitatório supracitado, cujo objeto 
é a contratação de agência de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o 
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a con-
ceituação, 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 intuito de atender ao princí-
pio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de 
informar o público em geral, nos termos e condições constantes no Edital e seus anexos.

Os profissionais abaixo relacionados têm formação acadêmica nas áreas de comunicação, publicidade 
ou marketing e/ou atuam em uma destas áreas.

Profissionais que mantêm vínculo com a Câmara
(Nomes a serem sorteados):
1. Daniel Silva dos Santos Costa – Comunicação Social
2. Edson José Pereira de Oliveira – Marketing
3. Giselle Trindade Rocha – Comunicação Social
4. Guilherme Barbosa Nunes – Comunicação Social
5. Luciana Oliveira Pereira – Comunicação Social
6. Maria Beatriz Oliveira Araújo – Especialização em Comunicação e Política

Profissionais que não mantêm vínculo com a Câmara
(Nomes a serem sorteados):
1. Aline Pinto Luz – Comunicação Social
2. Andrea Lima Póvoas Novais – Comunicação Social
3. Jacqueline Pereira da Silva – Comunicação Social

Serão sorteados 3 (três) nomes dentre os profissionais indicados, dos quais 2 (dois) com vínculo e 1 
(um) sem vínculo com a Câmara Municipal de Vitória da Conquista.

A participação dos profissionais sorteados na Subcomissão Técnica terá duração limitada ao tempo su-
ficiente à conclusão do processo licitatório, vez que a Subcomissão será extinta automaticamente ao término 
dos trabalhos.
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