CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho
CNPJ: 01 .676.018/0001-70

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA CARTA CONVITE N°
0412018, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS
SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES.
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Aos dezessete dias do mês de Maio de dois mil e dezoito, na sede da Câmara Municipal de
Pinhalzinho, sito à Rua Cruzeiro do Sul, n°. 225 reuniram-se às catorze horas os membros da
Comissão de Julgamento de licitações, nomeados pelo Ato do Mesa n°. 01 /2018, para proceder
ao recebimento e abertura dos envelopes "Documentação" e "Propostas·. referente ao Convite n°.
04/2018, cujo objeto se refere a prestação de serviços de filmagem (captação de som e imagem),
edição e disponibilização digital do material das Sessões Públicas Ordinárias, Extraordinárias,
Solenes, datas comemorativas, e demais eventos determinados pela Câmara Municipal de
Pinhalzinho, em qualidade fui/ HD (1080p), em formato a ser disponibilizado pela rede mundial de
computadores e canal "You Tuba·, pelo período de 12 meses, conforme descrição no Anexo I, do
Edital da Carta convite N° 04/2018. Conforme consta dos autos do processo em referência, foram
convidadas 04 (quatro) empresas para participarem da presente licitação, porém apenas 03 (três)
enviaram o recibo. Até o horário designado para recebimento das propostas, 01 (uma) empresa
manifestou interesse em participar da licitação, apresentando sua proposta, a saber: Nelson
Rogério Gonzaga Pinhalzinho ME, representado neste ato pelo Sr. Nelson Rogério Gonzaga.
Abertos os trabalhos e considerando que embora tenha sido expedido convite para 04 empresas,
apenas 01 interessado apresentou os envelopes. Foram abertos os envelopes de documentos e
verificou-se a falta da certidão constante da clâusula 2.4 do Edital, aplicando-se o disposto no
artigo 43, parágrafo 1.o da Lei Complementar 123/06. Em seguida foi aberto o envelope proposta,
onde empresa Nelson Rogério Gonzaga Pinhalzinho ME, apresentou a proposta de R$ 1.000,00
(Mil reais) mensais. Nada mais havendo para ser tratado foi encerrada a presente licitação,
lavrando-se a presente Ata que vai devidamente assinada pela Comissão de licitação.
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