
 
 

 

Salvador, 02 de Março de 2021. 
 
À 
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
Praça Joaquim Correia, nº 55 - Centro 
Vitória da Conquista – Bahia                CEP: 45.000-907 
Att.: Sr. Edimário Freitas de Andrade Junior 
        Presidente da CEL 
 
Ref.: Edital Concorrência 001/2021 para prestação Serviços de Publicidade 
 
Prezado Sr. Edimário, 
 
Como é do vosso conhecimento, O Sinapro-Bahia, Sindicato das Agências de Propaganda do 
Estado da Bahia, é a entidade juridicamente constituída para representar a categoria 
econômica de agências de propaganda, em todo território estadual. 
 
Tivemos uma grata surpresa ao receber da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, no 
mês de janeiro de 2021, Instrumento Convocatório da Concorrência n.º 001/2021, com a 
solicitação de que o Sinapro-Bahia disponibilizasse esse edital aos seus associados. 
 
No dia 22 de janeiro, após analisarmos o Instrumento Convocatório da Concorrência n.º 
001/2021, aberta pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, objetivando a contratação 
de 03 (três) Agências de Propaganda, para prestação de serviços publicitários para os órgãos e 
entidades da Administração Direta do Poder Executivo do supra citado Município, enviamos 
nossas recomendações de alteração para o certame em vigor a esta Prefeitura. 
 
A Prefeitura prontamente nos respondeu, agradecendo as recomendações, além de afirmar que 
estava empreendendo todos os esforços necessários para atender ao máximo quanto aos 
apontamentos tecidos, cujas respostas seriam publicizadas na semana de 16 de fevereiro. E 
assim o fez. 
 
Ao vermos o edital republicado com todas as nossas recomendações acatadas, para a 
satisfação de todos os acolhidos, ficamos muito felizes por sabermos que estamos no caminho 
certo. Um caminho que é pautado pensando no melhor para os Órgãos Públicos e para as 
Agências de Propaganda. 
 
Mais uma vez, agradecemos a atenção dispensada e o atendimento ao pleito, ao passo em que 
nos colocamos ao inteiro dispor para mais ações como essa, que estreitam essa relação 
harmoniosa entre o Sinapro-Bahia e o Município de Vitória da Conquista. 
 
Cordialmente, 
 
 
Vera Maria Rocha Dauster 
Presidente do Sinapro-Bahia 


