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ATA 001 - TOMADA DE PR_EÇOS01/2018 (CÂMARA DE VEREADORES!lE CAPÃq DO CIPÓ). CONTRATAÇÃO DE E~PRESA J~RNALíSTICA DE I

CIRCULAÇAO LOCAL OU REGIONAL PARA PUBLlCAÇOES DA CAMARA DE VEREADORES DE CAPAO DO CIPO .
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Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (05/06/2018), às nove horas (09hOOmin), reuniram-se na Sala de Reuniões da

Prefeitura Municipal de Capão do Cipó a Comissão Permanente de Licitações do Município, designados pela Portaria 414/2017, constituída pelos

servidores Gracieli Farina Charão, Katia Kersting Farias, José Elmo Franco Spagnolo e Jair Kappann, com o objetivo de dar andamento ao

Processo Licitatório, modalidade TOMADA DE PREÇOS nO01/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que trata de Contratação de Empresa

Jornalística de circulação local ou regional para publicações da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó. Apresentou envelope para

participar do Processo Licitatório a seguinte empresa:

N° EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE CPF

01 IRMAOS LEMES LTOA 06.271.318.0001-93 EVANDRO GASPARINI DOS 834.977.810.53
SANTOS

DA HABILlTIÇAO: A Comissão solicitou a todos os participantes que rubricassem os envelopes de HABILlTAÇAO e PROPOSTAS e após

passou para fase de abertura dos envelopes contendo os documentos de HABILlTIÇÃO, tendo então, após criteriosa análise, declara

HABILITADA a empresa: IRMAOS LEMES LTOA por atender a todos os requisitos exigidos nesta fase.

DAS PROPOSTAS: Aberto o envelope com a proposta, a Comissão franqueou o acesso ao conteúdo da mesma, solicitando que as rubricasse.

Segue abaixo a proposta da empresa licitante declarada habilitada: ~
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Item I Descrição Valor de IRMAOS LEMES

LTDA

Contratação de espaço em jornal de circulação local, para a publicação dos trabalhos e matérias
da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó/RS, em especial das Sessões Ordinárias,
Extraordinárias, Solenes, Especiais, Itinerantes e Comemorativas, bem como das matérias legais
que couberem publicação por parte da Câmara de Vereadores, datas alusivas, comunicados,
avisos de matéria educativa, informativa e institucional, bem como, quaisquer outras formas de
comunicação e informação de utilidade pública e de interesse local e coletivo na forma prevista no
artigo 37, § 1° da Constituição Federal. A contratada publicará na edição semanal do seu jornal,
numa das páginas internas, os assuntos relacionados acima. O espaço referente às resenhas das
Sessões será uma coluna de 35 (trinta e cinco) centímetros de altura por 6 (seis) centímetros de
largura. A publicação da matéria será em preto e branco. O contrato passa a vigorar na data de
sua assinatura findando em 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado conforme prevê a
legislação)

referencia

R$ 393,00

MENSAL

R$ 340,00 por mês01

Após, a Comissão decide declarar VENCEDORA do Item 01 a empresa IRMAOS LEMES LTDA pelo valor Total de R$ R$ 340,00 (trezentos e

quarenta reais) por mês por atender a todos os requisitos nesta fase e pelo preço que é compatível com o valor de referência.

DA FASE DE APRESENTAÇÃO DE RECURSOS: Não houve intenção de manifestação de interposição de recursos.

DAS OCORRENCIAS DA SESSÃO PUBLICA: A Comissão decidiu que a proposta encontra-se de acordo com os critérios definidos no Edital.

DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar a Comissão encerra a Sessão, da qual, lavrou-se a presente Ata que, lida e

achada conforme, vai devidamente assinada por todos os presentes.
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Capão do Cipó, 05 de junho de 2018.
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Comissão de Licitações
'//Jair Kappann
Comissão de Licitações

Gracieli Farina Charão
Comissão de Licitações
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