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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 3 de Março de 2016, às 10:30 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  1743/2016, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  29/2016, Licitação nº 23/2016 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Contratação de Serviços de rádios para veiculação de atos oficiais, avisos e serviços da municipalidade, bem como de campanhas de
interesse publico de caráter informativo, social e educativo da administração municipal para o exercício de 2016, tudo em conformidade
com o Instrumento Convocatório e seus anexos, com a Proposta apresentada, que fazem parte integrante deste independentemente de
transcrições e as cláusulas e condições deste Contrato

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  31/2016    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Comissão Julgadora de Licitação, Pregoeira e Equipe Técnica constataram que as propostas foram elaboradas de
acordo com os anexos do edital, bem como atendiam na integra no que se refere a descrição do objeto. A Comissão
de Licitação informa e mantém como classificadas a empresa abaixo relacionada, uma vez que a descrição dos itens
bem como o preço máximo estabelecido foi realizado pela Secretaria da Administração desta Municipalidade.   A
Comissão declara encerrados os trabalhos e, para constar, eu Sheila Bieger Pregoeira e membro Comissão Julgadora
de Licitação, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos demais membros da Comissão e pelo Licitante presente na
sessão e posteriormente encaminhada para o chefe do poder executivo para homologação, se assim for.

Item

Participante:

Especificação

6173 - Radio Itapiranga Ltda                   

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

2 Contratação de Serviços de radiodifusão AM/FM para
divulgação de atos oficiais, avisos e informações da
municipalidade, com duração de 15 minutos aos sábados
das 11h05min às 11h20min; Minuto de Tunápolis ás 10h e
14h15min, na segunda, quarta e sexta-feira para o exercício
financeiro de 2016.

Un 9,00  0,0000 3.000,00    27.000,00   

Total do Participante --------> 27.000,00   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

9691 - ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 Contratação de Serviços de radiodifusão AM/FM para
divulgação de informes das secretarias municipais, no
horário compreendido entre as 06:30 horas e as
18:30horas, segundas a sexta feira, em forma de avisos,
durante o período de abril a dezembro de 2016.Divulgação
e cobertura de eventos oficiais do Município de Tunápolis,
inclusive flashs ao vivo do evento.

Un 9,00  0,0000 3.000,00    27.000,00   

Total do Participante --------> 27.000,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 54.000,00   
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

 SHEILA INÊS BIEGER

IVETE ORTH

JOSÉLI TERESINHA BECKER HOFMANN

Juliana Scheren

Paulo Groth

Tunápolis,  3  de  Março  de  2016

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - DIRETORA DE DEPARTAMENTO

 - ........................................ - COORDENADORA SANEAMENTO BÁSICO

 - ........................................ - Agente Administrativo

 - ........................................ - Mecânico

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

VALDIR BASSO - ................................................................. - PROCURADOR


