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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAMARÃO 
 

 
CONVITE nº 03/2013 - ABCC 

 
CONVÊNIO Nº.775291/2012 

 
A ABCC, através de sua Diretoria, conforme dispõe o Convênio supracitado, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará a Licitação na Modalidade de CARTA 
CONVITE, Tipo MENOR PREÇO.  
 
Objeto: ‘Contratação de Empresa Gráfica para Reprodução do Material de Divulgação e 
Material Promocional dos Cursos de Boas Práticas de Manejo e Biossegurança’ para uso no 
Plano de Capacitação no âmbito do Convênio 775291/2012 (ABCC/MPA) – “PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO COM BOAS PRÁTICAS DE MANEJO E BIOSSEGURANÇA 
PARA A CARCINICULTURA NO NORDESTE”, para a disseminação das BPM nos Estados e em 
seus Municípios produtores no Nordeste do Brasil.  
 
A Carta Convite será encaminhada, via endereço eletrônico e por correio, às empresas 
proponentes que apresentam identificação ao objeto supracitado deste documento e 
melhor detalhado no corpo deste edital. As características desta contratação estão 
amplamente explanadas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital). 
 
Além disso, a Carta Convite poderá ser retirada na RUA VALDIR TARGINO, 3625 – BAIRRO 

CANDELÁRIA, NATAL/RN, a partir do dia 20 de Dezembro de 2013 até dia 08 de Janeiro de 
2013, nos horários de 9:00 às 17:00 Horas.  
 
Ressalta-se ainda que a Carta Convite ficará, durante o período integral do processo 
licitatório, exposta na sede e site da ABCC.  
 

A Diretoria da ABCC receberá as propostas no endereço da Institução, ou por meio de 
endereço eletrônico, até as 17:00 horas do dia 08 de Janeiro de 2014, para iniciar o 
julgamento da melhor proposta recebida. 
 
A presente licitação será regida pela Lei nº 8.666, de 21 dejunho de 1993 e alterações 
subsequentes, bem como pelas condições contidas neste instrumento convocatório. 
 
Fazem parte deste convite o Edital de convoação e seus Anexos. 
 

Natal, 20 de Dezembro de 2013. 
 

 
Itamar de Paiva Rocha 

Presidente 
069.520.894-20 


