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Edital de Chamada Pública

Entidade Promotora: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ.
Comissão Permanente de Licitações, nomeados pelo Decreto nº 112/2014, Composta pelos 
senhores: 
Presidente – Fernando Lopes
Membro – Elesandro de Almeida
Membro – Guilherme Chaves
Suplente – Celia Aparecida Padilha
Data final para inscrição: 30 de Outubro de 2015
Data do sorteio dos nomes: 03 de Novembro de 2015
Horário: 08h30min

O  Município de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, nº 10, Centro, Santa Maria do  
Oeste -  Paraná,  CEP.  85.230-000,  fone n.º  (42)  3644-1137,  torna público  que se encontra 
autorizado  e  aberto  o  prazo  para  inscrição  de  profissionais  formados  em  comunicação, 
publicidade  ou  marketing,  ou  que  atuem  nas  áreas  descritas  para  compor  subcomissão 
técnica para julgamento das propostas técnicas apresentadas na licitação na modalidade de 
Tomada de Preço, do tipo “Técnica e Preço”, que será instaurada pela Secretaria Municipal de 
Administração do Município de Santa de Maria do Oeste/PR no exercício corrente, objetivando 
a  contratação de agência de publicidade e propaganda para criação, produção, divulgação, 
veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias da Administração no âmbito 
do Município de Santa Maria do Oeste/PR, em conformidade com a Lei Federal n.º 12.232 de 
29 de abril de 2010 e com o descrito neste edital.

Objeto  resumido:  Inscrição  de  profissionais  formados  em  comunicação,  publicidade  ou 
marketing ou que atuem nas áreas descritas para compor subcomissão para julgamento de 
propostas técnicas e seus eventuais recursos apresentados nas licitações para contratação de 
agência de publicidade e propaganda para criação, produção, divulgação, veiculação e controle 
de campanhas institucionais e publicitárias da Administração direta e indireta.
Prazo para inscrição: até as 17:00 Horas do dia 30 de Outubro de 2015.
Local para inscrição e realização da Sessão Pública de sorteio:  Para efetivar a inscrição, 
os  interessados  deverão  comparecer,  pessoalmente,  no  prazo  estipulado,  munidos  dos 
documentos pessoais (RG e CPF) e Diploma em comunicação, publicidade ou marketing  ou 
declaração que comprove atuação nas áreas afins.
A relação dos profissionais inscritos, bem como a confirmação da data da sessão pública para 
sorteio dos nomes, será publicada, oportunamente, no Jornal Oficial do Município, conforme 
estabelece o artigo 10, § 4º, da Lei Federal nº 12.232/2010.
Maiores  informações  e  esclarecimentos  sobre  o  certame  serão  prestados  pela  Comissão 
Permanente de Licitações, na sede do Município de Santa Maria do Oeste/PR, Telefone: (42) 
3644-1137.

Santa Maria do Oeste/PR, 14 de Outubro de 2015.

______________________________
Fernando Lopes

Presidente da Comissão de Licitação


