
 
  

 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS 

S U F R A M A 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL  

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 

 

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 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, tudo em conformidade com o descrito no Edital e seus anexos. 

 

FASE: A Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA torna público para 

conhecimento dos interessados, que fará realizar a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA 

N° 01/2016-CEL, cujo objeto está acima descrito, tudo em conformidade com o Edital e seus 

anexos, na forma da Lei nº 12.232, de 29/04/2010, mediante a aplicação, de forma 

complementar, das Leis nº 4.680, de 18/06/65 e nº 8.666, de 21/06/93.  
O Edital e os seus anexos estarão à disposição aos interessados no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br a partir do dia 23/05/2016. Quaisquer informações 

poderão ser obtidas pelos telefones (92) 3321-7225, 3321-7226 ou 3321-7000 ramais 7225 ou 

7226.  

 

Data de Abertura: 12/07/2016 

 

Hora: 9h (Horário Manaus) 

 

Local: Sala de Reuniões das Superintendências Adjuntas, na Sede da SUFRAMA em 
Manaus/AM, na Av. Ministro Mário Andreazza, nº 1.424, Distrito Industrial. 

 

 

Manaus, 23 de maio de 2016 
 

 

 

WELLEN DE SOUZA REIS  
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

 

 

AVISO IMPORTANTE: O Aviso de Licitação da referida Concorrência foi publicado no 
Diário Oficial da União e divulgado no sítio oficial do Governo Federal 

www.comprasgovernamentais.gov.br, Jornal “Diário do Amazonas” na cidade de 
Manaus/AM e Jornal “O Dia”, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, sítio da SUFRAMA 

(www.suframa.gov.br) e Quadro de Avisos da Comissão em 23/05/2016.  

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.suframa.gov.br/

