
Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto
01.612.289/0001-62

RUA ANTONIO DALL'ALBA - 99.910-000 - Floriano Peixoto/RS

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ata de reunião realizada as 09:00 horas do dia 18 de Agosto de 2015., na 
sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, junto a Sede do Poder 
Executivo  Municipal,  onde  estiveram  presentes  os  senhores  integrantes  da 
Comissão.

Foi aberta a reunião, informando inicialmente aos presentes o motivo da 
mesma, em seguida foram apreciadas as propostas habilitadas para o fornecimento 
do(s) item(s) descritos na licitação de Convite número 24/2015.

Inicialmente  precedeu-se  a  leitura  do  teor  das  propostas,  com  os 
esclarecimentos necessários, sendo registradas no mapa comparativo, para efeitos 
de apuração.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Item           Quantidade      Material/Serviço                                         Valor Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1               12,0000 UN   SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
                               PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NA
                               EXECUÇÃO DAS SEGUINTES TAREFAS:
                               - Realizar entrevistas e redigir matérias jornalísticas,
                               enviar pautas, agendar entrevistas nos diversos meios de
                               comunicação, fazer clipagem;
                               - Acompanhar eventos no Município que necessitem de
                               cobertura jornalística;
                               - Redigir e formatar boletins e jornais informativos;
                               - Elaborar materiais gráficos como folders, cartazes,
                               papelaria, identificação visual e anúncios;
                               - Produzir, editar e apresentar/gravar o programa de
                               rádio da Prefeitura Municipal, no tempo de 15 (quinze)
                               minutos por semana;
                               - Outros serviços afins, na área de assessoria de
                               comunicação.

                                                        PREÇO MÁXIMO ORÇADO R$ 3.200,00
               CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA                                  38.280,0000
               TOTALE COMUNICAÇÃO LTDA                                                  38.340,0000
               VINICIUS LUIS BOFF - TOP PROPAGANDA                                      38.400,0000

 Logo  após  julgadas  as  propostas  elaborou-se  o  mapa  de  apuração  de 
resultados, mencionando os vencedores com os artigos correspondentes. 

 Nada mais havendo a tratar, foi determinada a abertura de prazo recursal 
e encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata, 
juntamente com o mapa de apuração de resultados, que após lida e achada conforme 
foi assinada pelos presentes.

                    Em 18 de Agosto de 2015. 

Comissão:
_________________________
Geisieli Fátima Gallina
Presidente

_________________________
Maristela Regina K.Caus
Membro da Comissão

_________________________
Moacir Antônio Mistura
Membro da Comissão


