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Ao(s) 11 de Abril de 2016, às 14:15 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SCHROEDER                            , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  60852015, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  56/2016, Licitação nº 1/2016 - CV, na modalidade de Convite p/Compras e Serviços.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gravação e edição de áudio, registro fotográfico para divulgação deeventos e programas públicos, publicação de áudios e fotos, produção diária de textos jornalísticos e envio de informações à imprensa,organização e apresentação de cerimonial para eventos do Município de Schroeder/SC.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  44/2016    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: A comissão reuniu-se juntamente com o representante da empresa MACEDO & MACEDO COMUNICACOES LTDA -ME para abertura da licitação  Este processo foi publicado em resumo no mural público municipal, no Diário Oficialdos Municípios do Estado de Santa Catarina e no site: www.schroeder.sc.gov.br do Município de Schroeder/SC.Foram convidadas as empresas MACEDO & MACEDO COMUNICACOES LTDA - ME, ALPHA PRODUÇÃO,AGENCIAMENTO E SONORIZAÇÃO LTDA e GIOVANA WANDERLINDE ME por correio eletrônico, comprovados porrecibo de entrega de convite licitatório. As empresas GRÁFICA E EDITORA O CORREIO DO POVO LTDA. eEDITORA PAVANELLO LTDA. se auto convocaram.  As empresas ALPHA PRODUÇÃO, AGENCIAMENTO ESONORIZAÇÃO LTDA., GIOVANA WANDERLINDE ME, GRÁFICA E EDITORA O CORREIO DO POVO LTDA. eEDITORA PAVANELLO LTDA. enviaram  declaração de desinteresse.  Apresentou envelope de habilitação e propostacomercial bem como documentos para credenciamento a empresa MACEDO & MACEDO COMUNICACOES LTDA -ME, sendo devidamente protocolados no horário e data determinado no edital.  De acordo com a Lei Federal nº8.666/93, artigo 22, § 7o o qual traz que "Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dosconvidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no § 3o deste artigo, essascircunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite", caracterizadapela não apresentação envelopes de habilitação e propostas, bem como o credenciamento, devidamente protocoladosno horário e data determinado no edital. Sendo que o processo teve ampla publicidade, pois foi publicado em resumono mural público municipal, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina e no site:www.schroeder.sc.gov.br do Município de Schroeder/SC. Diante da necessidade da contratação de empresaespecializada para prestação de serviços de gravação e edição de áudio, registro fotográfico para divulgação deeventos e programas públicos, publicação de áudios e fotos, produção diária de textos jornalísticos e envio deinformações à imprensa, organização e apresentação de cerimonial para eventos do Município de Schroeder/SC, serádado andamento no processo licitatório.  Foi aberto o envelope de habilitação da empresa MACEDO & MACEDOCOMUNIÇÕES LTDA. - ME, cujos documentos foram rubricados pela presidente e membros da comissão e colocadosà disposição dos presentes para exame e rubricação. Constatando que a empresa MACEDO & MACEDOCOMUNICAÇÕES LTDA. - ME apresentou a documentação de acordo como exigido no edital, resultando assimhabilitada.  Sendo renunciado o prazo de recurso pela empresa participante, será dada sequência no processo com aabertura do envelope de proposta.  Foi aberto o envelope de proposta da empresa habilitada.   Constatou-sevencedora a empresa MACEDO & MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA. - ME, com o valor total de R$ 32.000,00.Diante do exposto a comissão abre prazo recursal conforme artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93.  Encerra-se asessão e pede-se para ser entregue cópia da ata à empresa participante.ItemParticipante: Especificação12892 - MACEDO & MACEDO COMUNICACOES LTDA - MEUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Contratação de empresa para prestação de serviços degravação e edição de áudio. Registro fotográfico paradivulgação de eventos e programas públicos. Publicação deáudios e fotos. Produção diária de textos jornalísticos eenvio de informações à imprensa. Organização eapresentação de cerimonial para eventos damunicipalidade. MÊS 8,00  0,0000 4.000,00    32.000,00   
Total do Participante --------> 32.000,00   _________________________Total Geral ----------------------> 32.000,00   
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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.
 Ivandra de SouzaValderi Rocha de CamargoGelson SteinAndreia Nass FriedemannDaniela SamulesckiSuzana Pereira LopesEloir José Wendt

Schroeder,  11  de  Abril  de  2016 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação - ........................................ - Membro - ........................................ - Membro - ........................................ - Membro - ........................................ - Secretária - ........................................ - Membro Suplente - ........................................ - Membro Suplente
 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:MOACIR CAMRAGO PIRES - ................................................................. - Representante


