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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONVITE Nº 02/18 – PROCESSO Nº 05/18
ATA DE ABERTURA DE ENVELOPES “DOCUMENTOS” “PROPOSTAS” E
JULGAMENTO
Às quatorze horas e trinta minutos do dia sete de fevereiro do
ano de dois mil e dezoito, em sessão pública na sala do
Serviço de Licitações, situada na Rua Washington Luiz, nº 188,
nesta cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações da
Prefeitura Municipal de Guará, constituída pela Portaria nº
12.550/17 de 06.09.2017, especialmente para a Cerimônia de
Abertura, Análise e Julgamento das propostas para CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
JORNALISTICA
PARA
DIVULGAÇÃO,
ATRAVÉS
DE
PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL E DE CAMPANHAS DIVERSAS DE CARÁTER INFORMATIVO, ATÉ
31.12.2018. Deu-se início a sessão com o recebimento dos
envelopes
“Propostas”
das
participantes
interessadas
no
certame, relacionadas no Termo de Encerramento de Prazo, em
apenso. Em sequencia, o Senhor Presidente verificou que não
havia representantes. Em prosseguimento a Comissão verificou a
inviolabilidade em seus fechos, rubricando-os. Ato contínuo
foi aberto o envelope “propostas” de todas as empresas,
constatando que as mesmas atenderam a todas as exigências
editalícias, estando, portanto classificadas, onde a Comissão
constatou os seguintes valores:
QUADRO DEMONSTRATIVO
Empresa
Valor
centímetro
coluna R$
1-Jornal Jumbinho – Alessandra de Abreu-ME
5,00
2-Tunica Agencia de Publicidade
5,10
3-Jornal Regional de Igarapava
5,30
Em seqüência foi consultado a exeqüibilidade do menor valor
proposto com a pesquisa de preços efetuada pela Secretaria de
Obras e Serviços, constatando que o valor ofertado é
exeqüível. Vistos, analisados, relatados e discutidos os autos
desse processo, acordam, por unanimidade os senhores membros
da Comissão em DECLARAR vencedora a empresa: ALESSANDRA DE
ABREU-ME – JORNAL JUMBINHO, localizada na Rua Alagoas, nº 211,
em São Joaquim da Barra-SP, no valor unitário do centímetro de
coluna de 5,00(cinco) reais, referente ao objeto da presente
licitação, julgando ser aquela proposta que pelo critério de
menor preço melhor consulta ao interesse do município,
podendo, perfeitamente o Senhor Prefeito Municipal adjudicar
seu objeto à mencionada empresa vencedora. Nada mais havendo a
tratar encerraram-se os trabalhos às 14h53min onde lavrou-se a
presente ata que após lida e achada conforme, vai devidamente
assinada pelos membros da CPL, que encaminham o presente
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processo para ser submetido à apreciação do Senhor Prefeito,
para homologação, após decorrido o prazo recursal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, em 07 de fevereiro de 2018.
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