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AVISO DE PRORROGAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2023 – SECOM/SECC 

 
 
 A Comissão Permanente de Licitação – CPL, faz saber que foi PRORROGADO as inscrições de 
profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, para integrar a 
subcomissão técnica, a qual será responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas, 
referente a CONCORRÊNCIA", do tipo "Melhor Técnica", objetivando a contratação de empresa 
especializada para a prestação dos 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 e 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, focadas na divulgação dos atos e ações do ESTADO DO 
ACRE, incluindo os órgãos e entidades da Administração direta e indireta do Poder Executivo 
Estadual, em razão da não inscrição dos 09 (nove) integrantes que poderão fazer parte da 
Subcomissão Técnica. 
 
Edital e Informações: O edital está à disposição dos interessados a partir do dia 01/03/2023, 
através do site www.ac.gov.br, ou www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria 
Adjunta de Compras, Licitações e Contratos – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP – 
69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.  
 
Para efetivar a inscrição, os interessados deverão comparecer, pessoalmente, na Secretaria 
Adjunta de Compras, Licitações e Contratos, situada na Estrada do Aviário, nº 927 – Bairro 
Aviário - Rio Branco/Acre - CEP 69900-830, no horário de 7h às 14h, no período de 01/03/2023 
até 12/04/2023, munidos dos documentos exigidos no presente Edital. 
 
 

 
Rio Branco-AC, 28 de Março de 2023.  

 
 

Richard Brandão Mendes 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL 
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