
 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

 Estado do Paraná  

 
                 AVISO DE LICITAÇÃO 

 
Modalidade: Tomada de Preços nº. 01/2017 
Tipo: Técnica e Preço. 
Objeto: 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 conceituação, a concepção, a criação, a execução 
interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a 
distribuição de campanhas institucionais e publicitárias do Poder 
Legislativo de São José dos Pinhais aos veículos de comunicação e 
divulgação e demais meios de comunicação e divulgação, com o 
intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à 
informação, de difundir idéias, princípios, iniciativas, ou de informar o 
público em geral, conforme consta do Projeto Básico – Anexo VI do 
Edital. 
Também integram o objeto desta licitação, como atividades 
complementares, os serviços especializados pertinentes à produção 
e à execução técnica das peças e ou material criados pela agência 
contratada. 
Valor estimado da Contratação: R$ 300.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais), por 12 meses, e em caso de prorrogação 
contratual, por no máximo 24 meses, R$ 600.000,00 
Data, horário e local de abertura: 12/10/2017 às 09h (nove horas), 
no Plenarinho, localizado no Edifício-Sede da Câmara Municipal, 
situado na Rua Veríssimo Marques, nº. 699 – Centro, na cidade de 
São José dos Pinhais – Paraná.  
Edital: O edital estará disponível aos interessados na Divisão de 
Compras e Materiais, no endereço acima referido, de segunda a 
sexta-feira, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, 
ou poderá ser obtido através do site da Câmara Municipal: 
www.cmsjp.pr.gov.br por meio do link “Aviso de Licitação”. 
Outras informações: Pessoalmente, junto à Divisão de Compras e 
Materiais, ou através do telefone/fax: (41) 3299-6527. 
São José dos Pinhais/PR, 05 de setembro de 2017. 
                                                    
                                                    Everaldo Ferreira de Souza 
                                                 Chefe Div. de Compras e Materiais 
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