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Nota à Imprensa
17 de março de 2017

PETROBRAS DISTRIBUIDORA LANÇA EDITAL PARA
CONTRATAR AGÊNCIAS DE PROPAGANDA
Contrato com prazo inicial de 30 meses tem verba estimada em R$ 485 milhões

A Petrobras Distribuidora publicou hoje (17/03) no site da empresa edital para seleção
das duas agências de propaganda que atenderão a conta da empresa pelos próximos
dois anos e meio. O valor do contrato, passível de renovação, é de R$ 485 milhões.
As agências serão escolhidas pela modalidade de Melhor Técnica. Mais informações
estão disponíveis para consulta no Portal BR (http://www.br.com.br/pc/canal-denegocios/Edital+de+Publicidade). Após a aquisição do edital, os interessados deverão
apresentar suas propostas técnicas e documentos exigidos no próximo dia 18/04.
Conformidade – As agências inscritas responderão também a um questionário de Grau
de Risco de Integridade, em que serão avaliadas de acordo com critérios de
conformidade como relacionamento com agentes públicos e terceiros, histórico, perfil e
os próprios programas de integridade.
Atualmente, a conta dos serviços de publicidade da Petrobras Distribuidora é atendida
pela agência NBS.
A Petrobras Distribuidora é líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis
e lubrificantes, e sua propaganda tem foco majoritariamente mercadológico, na
divulgação de produtos e serviços nos segmentos B2C e B2B, como rede de postos,
franquias de conveniência, linha Lubrax e o programa de fidelidade Petrobras Premmia.
Serviço:
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA GCONT/GCSERV/GCO Nº 800011711542
OBJETIVO: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de
agência de propaganda.
TIPO: Melhor Técnica
VALOR DO EDITAL: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a ser pago mediante
TED ou DOC, na conta-corrente 2315-9, agência 3180-1 do Banco do Brasil, em nome
da Petrobras Distribuidora S/A, CNPJ: 34.274.233/0001-02.
O Edital também poderá ser consultado via Internet (http://www.br.com.br/pc/canal-denegocios/Edital+de+Publicidade ).
Período de aquisição do Edital: 17/03/2017 a 17/04/2017.
Local de aquisição do Edital: mediante apresentação do comprovante do TED ou DOC
realizado, no Edifício LUBRAX, situado na Rua Correia Vasques, nº 250, 7º andar,
Cidade Nova - Rio de Janeiro/RJ.Tel: (21) 2354-3641.

Informações adicionais sobre a retirada do Edital podem ser obtidas via e-mail:
editalpublicidade@br-petrobras.com.br
Horário de atendimento: das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00.
Entrega das propostas: 18/04/2017 (terça-feira), às 10h no mesmo endereço de
aquisição do edital.
Observação: A participação é condicionada à aquisição do Edital original.
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