
 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – PR 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 01/2018  

 
O Município de Bom Sucesso do Sul – PR., comunica que realizará licitação na 

modalidade Convite, sob o nº 01/2018, do tipo do tipo “Técnica e Preço”, e pelas normas e 

aplicam-se, no que couber, na seguintes legislações: Lei Federal n.º 4.680, de 18 de junho de 

1965; Decreto Federal n.º 57.690 de 1º de fevereiro de 1966, parcialmente alterado pelo 

Decreto n.º 2.262/97; Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária editada pelo 

CONAR – Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária; Código de Ética dos 

Profissionais editado pela ABAP – Associação Brasileira de Agências de Publicidade; Normas –

Padrão da Atividade Publicitária do CENP – Conselho Executivo das Normas – Padrão; Normas-

Padrão da Atividade de Marketing Direto e Código de Ética da Associação Brasileira de 

Marketing - Direto – ABEMD, destinado à contratação de agência de publicidade e propaganda 

para desenvolver planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação, e controle e 

acompanhamento de serviços de comunicação que visam dar publicidade aos atos do 

Executivo Municipal, promoções, patrocínios culturais, materiais para divulgação de serviços e 

produtos, pesquisas e outras ações necessárias à execução da política de comunicação social 

da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul, conforme critérios descritos no edital e seus 

anexos. Data de recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Técnica e a 

Proposta de Preços: será no dia 26/11/2018, às 09h01min, na Sede da Prefeitura 

Municipal, setor de protocolos, com endereço na Rua Cândido Merlo, nº 290. O envelope 

contendo a Documentação deverá ser apresentado à Comissão de Licitação juntamente com os 

envelopes de proposta técnica, no mesmo dia e hora estabelecido para o protocolo. O edital 

encontra-se disponível no site www.bomsucessodosul.pr.gov.br, podendo ser solicitado pelo e-

mail licitacoes@bssul.pr.gov.br. Mais informações: tel (46) 3234-1135.  

 

Bom Sucesso do Sul, 05 de novembro de 2018. 

 

 

Josiane Folle 

Presidente da CPL 
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