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Às 08:35 do dia 14/01/2021, reuniu-se o Presidente da Comissão Permanente de Licitações desse órgão,  MARLO  MIGUEL
KOCH, e respectivos membros da equipe de apoio, nomeados pela portaria 4/2021, para, em atendimento às  disposições
contidas em decreto, referente ao processo nº 003/2021, realizar os procedimentos relativos à Dispensa de licitação
nº 2/2021. Objeto: Serviços de assessoria de imprensa, que consiste em elaboração e divulgação em meios eletrônicos
e jornais de circulação no município, de atos oficiais  e  dos  eventos  municipais,  e  também  suporte  aos  atos
políticos e governamentais de todos os órgãos e secretarias do Poder Executivo de  Santo  Antônio  do  Planalto/RS.
Aberta  a  sessão,  foi  analisado  os  orçamentos  apresentados  pelas  empresas  participantes  do   certame   em
epígrafe, conforme especificado abaixo:

Fornecedores:

  Fornecedor:          ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER 00188524088
  CNPJ:                18.343.547/0001-55
  Documento de ME/EPP: Não
  Representante:
  CPF:                    .   .   -

  Habilitado:          Sim
  Documentação:
    A documentação foi verificada e está de acordo com o edital.

  Fornecedor:          FRANCISCO DAROLD PEREIRA
  CNPJ:                11.683.319/0001-85
  Documento de ME/EPP: Não
  Representante:
  CPF:                    .   .   -

  Habilitado:          Sim
  Documentação:
    A documentação foi verificada e está de acordo com o edital.

  Fornecedor:          GAZETA CRUZALTENSE LTDA
  CNPJ:                04.003.209/0001-60
  Documento de ME/EPP: Não
  Representante:
  CPF:                    .   .   -

  Habilitado:          Sim
  Documentação:
    A documentação foi verificada e está de acordo com o edital.

Após a abertura do(s) envelope(s) contendo a documentação da(s) empresa(s) participante(s), passou-se então para  a
abertura do envelope contendo a proposta financeira da(s) empresa(s) devidamente habilitada(s).

Itens:

  Item 1
    Descrição:           Serviços de assessoria de imprensa, que consiste  em  elaboração  e  divulgação  em  meios
                         eletrônicos e jornais  de  circulação  no  município,  de  atos  oficiais  e  dos  eventos
                         municipais, e também suporte aos atos políticos e governamentais  de  todos  os  órgãos  e
                         secretarias do Poder Executivo de Santo Antônio do Planalto/RS
    Quantidade:          11,500
    Unidade:             MES
    Valor de referência: 897,35
    Vencedor:            ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER 00188524088
    Proposta vencedora:  10.319,53
    Marca:               JORNAL OPINIÃO

    Propostas:
      Fornecedor                                                      Data                    Valor da Proposta
      ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER 00188524088                      14/01/2021                    897,35
      FRANCISCO DAROLD PEREIRA                                     14/01/2021                    950,30
      GAZETA CRUZALTENSE LTDA                                      14/01/2021                    965,40

Observações:
  Não houve observações registradas.

Após acurada análise dos documentos da empresa, ELISÂNGELA DAMIANI ALTMEYER 00188524088 – “JORNAL OPINIÃO”, empresa
com sede na cidade de Saldanha Marinho/RS, sito a Rua Carlos Napp, nº 040, sala E, Bairro Centro, portadora do CNPJ
nº 18.343.547/0001-55, detentora do menor valor orçado, verificou-se que a mesma está apresentou os  documentos  de
Cartão do CNPJ, Atos Constitutivos MEI, CPF e CIC da empreendedora, Certidão  Negativa  da  Receita  Federal  e  da
Dívida Ativa da União, Certidão Negativa da Receita Estadual, Certidão Negativa Municipal de  Saldanha  Marinho/RS,
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certificado de Regularidade do  FGTS  –  CRF,  Certidão  Judicial  Cível
Negativa, Procuração e CIC Helio Jorge Altmeyer, e proposta de R$ 897,35 (oitocentos e noventa  e  sete  reais  com
trinta e cinco centavos) mensais, para (11,5) onze meses e meio, perfazendo  o  total  de  R$  10.319,53  (dez  mil
trezentos e dezanove reais com cinquenta e três centavos), acudiram ao certame todos os  documentos  necessários  a
contratação com o Município, sendo todos os documentos com prazo de validade vigente nesta data, conforme  Art.  24
Inciso II da Lei 8.666/93, Dispensa de Licitação. Nada mais havendo a tratar, encerro  a  presente  ata  que  segue
assinada por mim e pelos membros presentes.

     --------------------------------------------------
                     MARLO MIGUEL KOCH
                         Presidente

     --------------------------------------------------     --------------------------------------------------
                       MARINA MARQUES                                          MARCIA WORM
                     Membro da Comissão                                     Membro da Comissão
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