
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ATA Nº 4

ATA DE  JULGAMENTO  FINAL DO  PROCESSO  LICITATÓRIO  Nº  1/2016  –  TV
CÂMARA, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS – TIPO MENOR PREÇO.

No dia dois de março, de dois mil e dezesseis, às treze horas, reuniram-se os membros
da Comissão de Licitação, nomeada por meio das Portarias nºs 68/2015 e 66/2016, Adriana
Sachser - Presidente, Raquel Rabelo da Silva – Secretária e Iradi Borges da Silva - Membro
Adjunto, para procederem o julgamento final do Processo Licitatório nº 1/2016 – modalidade
Tomada  de  Preços,  tipo  menor  preço,  para  a  contratação  de  empresa  para  a  prestação  de
serviços de captação, geração, produção, edição, finalização, operacionalização e transmissão
de imagens nos eventos realizados pela Câmara Municipal, bem como para prestar cobertura
técnica e operacional à programação desenvolvida pela TV Câmara. 

A Comissão comunica que a empresa  Joares Machado Fotografia e Vídeo – ME que
apresentou menor proposta (vinte e três mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais), protocolou
correspondência relatando não ter mais interesse em participar do processo licitatório e abrindo
mão da visita técnica. Sendo assim, foi realizada pela equipe técnica, a visita à segunda empresa
com menor proposta, Felipe Mallmann Produções Art. LTDA – ME. A equipe técnica, nomeada
pela  Portaria  67/2016,  declarou,  conforme  laudo anexo  ao  processo,  que  a  empresa  Felipe
Mallmann Produções Art. LTDA – ME cumpre todos os itens constantes no projeto básico do
Anexo I - Termo de Referência do Edital.

Assim,  a  Comissão de Licitação  declara a empresa  Felipe Mallmann Produções Art.
LTDA – ME vencedora do certame, com valor de  R$ 26.136,00 (vinte e seis mil e cento e
trinta e seis reais) mensais, e abre prazo recursal de CINCO) DIAS ÚTEIS para manifestação
das demais empresas, conforme prevê o Art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

Nada mais havendo a tratar, às treze horas e trinta minutos, foi lavrada a presente Ata,
que vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação e licitantes presentes.

Adriana Sachser
Presidente

Raquel Rabelo da Silva
Secretária

Iradi Borges da Silva
Membro Adjunto
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Doe sangue, doe órgãos, SALVE UMA VIDA. (Lei Municipal Nº 31/98, de 19 de maio de 1998)    

Contribua com o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Lei Municipal Nº 1.180/2004, de 13 de outubro de 2004)
Doe Medula Óssea, Sangue do Cordão Umbilical e Placentário – PRÓ-MEDULA (Lei Municipal Nº 2.310/2011, de 08 de agosto de 2011)


