COMUNICADO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021/SECC
Credenciamento de empresas jornalísticas e editoras de jornais com circulação diária, a
nível nacional, estadual e municipal/regional, para serviços de publicidade legal, para
atender a Administração Pública do Estado do Paraná.

Conforme amplamente divulgado, desde o dia 09/07/21, está aberto o novo
processo de Credenciamento de empresas jornalísticas e editoras de jornais com
circulação diária a nível nacional, estadual e municipal/regional em todas as regiões
administrativas do Estado do Paraná, para prestação de serviços de veiculação da
Publicidade Legal do Governo do Estado, objetivando a publicação de seus editais,
atas, programas, balanços, demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos,
avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados, e outros formatos que venham ser
contemplados e determinados pela lei, dando atendimento as necessidades de
publicação da Administração Pública Direta, Indireta, incluindo Autarquias,
Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidade
vinculadas.
O edital está disponível no sítio eletrônico da Secretaria:
www.comunicacao.pr.gov.br/Pagina/Licitacoes
Solicitamos aos interessados, que enviem sua documentação de pré-qualificação o
mais breve possível, tendo em vista que ainda durante o mês de agosto será
agendado o sorteio que definirá o sistema de rodízio e a ordem de distribuição diária
das veiculações.
O credenciamento estará sempre aberto para novos interessados, durante o período
de sua validade (12 meses contados a partir da data de publicação do edital), mas
aqueles que ingressarem no sistema após o evento do sorteio, serão
automaticamente posicionados na sequência do último sorteado, seguindo a ordem
já existente dentro do rodízio das veiculações.
Esclarecemos, ainda, que mesmo os jornais que estão atualmente credenciados
devem enviar sua documentação, visto que o contrato vigente expira no mês de
setembro/21 e não será possível sua renovação, pois atingirá o limite legal máximo
de 60 meses de vigência.
Maiores informações podem ser obtidas junto à Comissão Especial de
Credenciamento - SECC/PR, através do e-mail publicidadelegal@secc.pr.gov.br.

