
CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A T A  001 – Edital 003/2013

Aos vinte  e  três  dias do mês de dezembro  de dois mil e treze, às nove  horas, no
Plenarinho Cândido Silva – Candinho do Poder Legislativo, reuniram-se os membros da
Comissão Permanente de Licitação, Senhora Fabiana Abreu Retamar, Presidente, Senhor
Clovis dos Santos Marques, Membro e  Sandro Avila Medeiros, Secretário, a fim de
receberem as propostas referentes ao Edital nº 003/2013  –  Tomada  de  Preços,   do
processo de licitação para a  a contratação de empresa especializada para proceder aos
serviços de gravação, produção, edição e transmissão dos trabalhos da Câmara
Municipal de Pelotas.  Passou-se  recebimento  dos  envelopes  e  credenciamento  dos
representantes  legais  das  empresas.  A  Comissão  recebe  os  envelopes  nº  01  –
Documentação  e  envelope  nº  02  –  Proposta  de  Preço  da  empresa  Ricardo  Luiz  de
Oliveira Barboza, momento em se credencia o senhor Ricardo Luiz de Oliveira Barboza,
portador da RG nº 8026354715, como representante da mesma. A Comissão informa que
não há outra empresa participante do presente certame. Passou-se a abertura do envelope
nº  01 – Documentação,  a  empresa apresenta  Declaração de Micro Empresa,  estando
habilitada. Passou-se a abertura do envelope nº 02 – Proposta de Preço, que contém
proposta no de R$ 29.925,00 (vinte e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais), sendo
declarada vencedora do presente certame. Nada mais havendo a tratar,  encerrou-se a
presente reunião às nove horas e quarenta e cinco minutos e eu, Sandro Avila Medeiros,
Secretário, redigi a presente ata que será assinada por todos os membros da Comissão
Permanente de Licitações e pela licitante presente,  encaminha-se a  presente Ata para o
Excelentíssimo  Senhor Presidente do Poder Legislativo para que, S.M.J., proceda com a sua
homologação. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
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