Câmara Municipal de Bom Jardim de
Minas
Estado de Minas Gerais

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS, REALIZADA NO DIA 28
DE JULHO DE 2017, PARA JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO N o
05/2017 / CONVITE No 02/2017.
Aos vinte e oito (28) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (2017),
às quinze horas (15:00 h.), no plenário da Câmara Municipal de Bom Jardim de
Minas, fizeram-se presentes os seguintes membros da Comissão Permanente de
Licitações desta Câmara: Sebasttião Flavio de Paula (Presidente), Ana Mara da
Silva e Aléxia Thalia Santos da Cunha Abreu. Abrindo os trabalhos, o Presidente
expôs que esta reunião tinha a finalidade de promover a abertura dos envelopes e
o julgamento das propostas de preços das licitantes habilitadas na licitação em
epígrafe, destinada à contratação de serviços de publicação institucional e de atos
oficiais da Câmara Municipal em jornal impresso diario. Iniciando a reunião, após
comprovarem que todos os envelopes estavam devidamente lacrados e
inviolados, o Presidente promoveu a abertura dos invólucros contendo as
propostas de preços das três proponentes habilitadas, que haviam sido recebidos
juntamente com os envelopes de habilitação. Feita a análise das propostas pela
comissão, foram as mesmas rubricadas pelos seus membros, constatando sua
regularidade e conformidade com o edital. A seguir foi apurado o seguinte
resultado, que foi proclamado pelo Presidente: foram declaradas classificadas as
três empresas proponentes, sendo declarada vencedora a empresa Jornal
Panorama Ltda.- ME, com o preço de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); ficando
em segundo lugar a empresa “ Arlene Martins Moreira - ME” com o preço mensal
de R$ 1.400,00 , e em terceiro lugar a empresa “ Donizeti de Lima Cazelato ME”
com o preço mensal de R$ 1.600,00. Confrontando a menor proposta com o valor
pesquisado nas cotações feitas no início do processo, a comissão concluiu que o
preço ofertado é compatível com o valor de mercado para os serviços em
questão, sendo inferior à média dos preços pesquisados. Assim sendo, o
Presidente declarou vencedora do certame a empresa Jornal Panorama Ltda.ME. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião e,
para constar, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos os presentes.
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