
ATA DA REUNIÃO PÚBLICA DA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ABERTURA DOS
ENVELOPES  DE  PROPOSTA  COMERCIAL  E  JULGAMENTO  REFERENTE  AO
PROCESSO Nº 006/2020 – CONVITE Nº 01/2020.

Às quinze horas do dia vinte de fevereiro de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Câmara
Municipal, situada na Rua Manoel Marques, nº 127, na cidade de Vista Alegre do Alto, Estado de
São Paulo, reuniu-se a Comissão de Licitações da Câmara Municipal de Vista Alegre do Alto
para o início dos trabalhos pertinentes ao Processo nº 06/2020, instaurado para Contratação de
empresa especializada na área de comunicação para elaborar, administrar, gerenciar, publicar, e
fazer toda a manutenção da página do  Facebook  e instagram da Câmara Municipal de Vista
Alegre  do  Alto,  bem como realizar  a  produção e  edição  das  matérias  publicadas  e  relativas
conteúdo, inclusive resposta aos questionamentos de cidadãos nas redes sociais da contratante,
observadas as especificações e características estabelecidas no Edital nº 1/2020 e seus anexos.
Estiveram presentes: os integrantes da Comissão de Licitação – CPL, legalmente nomeada pela
Portaria nº 3, de 1º de fevereiro de 2019, Senhora Alessandra Augusta Santana, Presidente, e
Senhorita  Rafaela  Balbino dos Reis,  Secretária.  A Presidente da CPL, que presidiu a sessão,
declarou aberta a reunião ratificando dados referentes ao processo e, imediatamente, passou à
abertura dos envelopes de número 2 – Proposta  Comercial  utilizando a ordem de protocolos
como critério, e em seguida a análise e registro no mapa de classificação, apurando-se o seguinte:
Empresa  Aquarela Mídia Produções Ltda.– propôs o valor de R$ 17.400,00 (dezessete mil  e
quatrocentos  reais);  e  a  Empresa  Diego  Henrique  de  Souza  Pena  –  propôs  o  valor  de  R$
18.000,00 (dezoitos mil reais). Considerando-se os valores apresentados, foi  CLASSIFICADA
em primeiro lugar a empresa  Aquarela Mídia Produções Ltda. que apresentou a proposta mais
vantajosa.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  foi  encerrada  a  sessão  e  documentado  o  trabalho
realizado.  E  para  constar,  foi  lavrada  a  presente  ata  que  vai  assinada  por  mim  e  pela  Sra.
Presidente, depois de lida e achada conforme. Vista Alegre do Alto, 20 de fevereiro de 2020.
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