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AVISO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO 011/2022 
 
O Município de Batayporã – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da 

Comissão Permanente de Licitações, TORNA PÚBLICO que encontra-se 

instaurado o processo licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº 
011/2022, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, com suas alterações posteriores, Lei n.º 12.232 de 29 de abril de 2010, Lei 

nº 4.680 de 18 de junho de 1965, obedecidos os ditames da Lei Complementar nº 

123 de 14 de dezembro de 2006, com a finalidade de selecionar empresa 

prestadora de serviço, pelo critério de técnica e preço, para a prestação de 

serviços técnicos de agenciamento e criação de publicidade e propaganda de 

caráter institucional, educativo, informativo, de orientação social e utilidade 

pública (estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução 

interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de 

publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, bem como pesquisas de 

pré-teste vinculadas à concepção e criação de campanhas, peças e materiais 

publicitários; elaboração de marcas, de expressões de propaganda, de logotipos e 

de elementos de comunicação visual) com o objetivo de difundir ideias ou 

informar o público em geral do Município de Batayporã/MS. Os interessados 

poderão retirar o edital completo, gratuitamente, na Sala de Licitação na 

Prefeitura Municipal de Batayporã/MS, na sede administrativa da Prefeitura 

Municipal, no e-mail: setorlic@bataypora.ms.gov.brou pelo endereço eletrônico: 

www.bataypora.ms.gov.br, sendo que quaisquer esclarecimentos a respeito da 

presente licitação poderão ser obtidos no endereço abaixo, ou através do fone 

(67) 3443-1288. 

Os invólucros contendo as “PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PROPOSTA DE 
PREÇOS” deverão ser entregues até às 08h00min (MS) do dia 12/12/2022, junto 

a Comissão Permanente de Licitação, sito na Rua Luiz Antônio da Silva, 1249, 

Paço Municipal, CEP 79.760-000, Batayporã - MS. 

http://www.bataypora.ms.gov.br/
mailto:setorlic@bataypora.ms.gov.br
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Batayporã-MS, 09 de novembro de 2022.   

 

 
JOÃO FELIPE BARBOSA PERLIN 

PRESIDENTE DA CPL 
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