
 
 
 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE 

CPL – Comissão Permanente de Licitação 

Av. Gonçalves Dias nº. 4236, Bairro União CEP 76920-000 

Tel. (69) 3461-2291/(69) 3461-1090 

CNPJ: 05.705.777/0001-75 

 

  

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA PARA LICITAÇÃO 

EDITAL CARTA CONVITE 001/2014 

PROCESSO 031/2014 

OBJETO: Cobrir despesas na contratação de agência especializada na prestação de serviços 

técnicos na área de publicidade e propaganda desta Casa de Leis.  

 
A Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO, através do Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação – CPL - Portaria nº 069/GP/CMOPO/RO de 04 de fevereiro de 2013, torna público a 

PRORROGAÇÃO DA DATA para realização da sessão pública da Licitação na modalidade CONVITE Nº 

001/CPL/14, do tipo TÉCNICA E PREÇO nos termos da Lei nº 12.232 de 29 de abril de 2010, Lei nº 4.680 de 

18 de junho de 1965 e Lei Municipal nº 2030 de 26 de fevereiro de 2014. 

Objeto da Licitação: Qualificação, seleção e contratação de uma agência especializada na 

prestação de serviços técnicos na área de publicidade e propaganda, elaboração de projetos na área de 

comunicação social; compreendendo desde o estudo, concepção, pesquisa, planejamento, assessoramento, 

criação, produção, e distribuição, até a realização de publicações legais, veiculação de mídias diversas, 

supervisão e acompanhamento das mídias de divulgação dos atos, trabalhos e serviços do Poder Legislativo, 

bem como das campanhas publicitárias referentes à publicidade institucional da CÂMARA MUNICIPAL DE 

OURO PRETO DO OESTE, compreendendo os serviços de criação, concepção, produção, execução e 

distribuição de publicidade aos veículos de comunicação e ainda a intermediação de fornecedores para serviços 

e suprimentos externos. 

Processo Administrativo nº 031/CMOPO/2014.  

DATA REDESIGNADA PARA: 24 de MARÇO de 2014, início da sessão pública às 10h00m 

horário de Rondônia - RO, local Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO.  

A Redesignação é motivada para que possamos cumprir com o que determina o paragrafo 4º do 

artigo 10 da Lei 12.332. 

O edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site http://www.ouropretodooeste.ro.leg.br/ 

e na Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste - RO, sito 

à Av. Gonçalves Dias nº 4236, Bairro União, de Segunda à Sexta Feira, das 7h30m a 13h30m, exceto feriados, e 

para maiores informações através do (Telefones: 69 (3461- 1090).  

 

 

 

 

Ouro Preto do Oeste/RO, 11 de março de 2014. 

 

 

 

 

André Luís Félix de Santana 

Presidente/CPL 

Portaria 069/GP/CMOPO/2013 

 

 


