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Ao onze dias de junho de 2013 às nove horas, na sala de reuniões desta Prefeitura 

Municipal de Planalto, os membros integrantes da Licitação nomeada pela portaria nº 

001/2013, reuniram-se para procederem ao recebimento, abertura e julgamento das 

propostas de habilitação e preços referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2013, 

que tem por objeto a seleção de proposta visando contratação de agência de 

publicidade, assessoria e plano de mídia para divulgação de campanhas institucionais 

que venham a ser desenvolvidas pelo Município e sub contratação de veículos de 

mídia. Tendo como valor máximo a importância de R$ 276.097,20 (duzentos e setenta 

e seis mil e noventa e sete reais e vinte centavos). Iniciada a reunião constatou-se que 

01 (uma) empresa retirou edital, sendo ela: S. D. KOLLENBERG. Em seguida, 

procedeu-se à abertura do envelope nº 01 contendo documentação de habilitação, e 

após analisar minuciosamente a documentação, a comissão Julgadora declarou a 

empresa devidamente habilitada, qual seja, S. D. KOLLENBERG. Na sequência, após 

a proponente recusar expressamente quanto ao direito de interpor com recursos 

pertinente a primeira fase da licitação (habilitação), procedeu-se abertura do 

envelope nº 02 contendo proposta de preços, onde se constatou que consagrou-se 

vencedora a empresa subsequente:  

S. D. KOLLENBERG 

Lote Item Objeto Unidade Quant. Preço 

unitário 

Preço total 

1 1 Inserção diária de 30 segundos em 

emissoras de rádio, em horário   das 

7 às 19 horas, de segunda à sábado.  

UN 2.200 10,00 22.000,00 

1 2 Informativo Municipal Semanal, de, 

no mínimo, 15 minutos, em 

emissoras  de rádio com boa 

audiência em Planalto.  

UN 115 375,00 43.125,00 

1 3 Espaço em jornal de circulação 

local e regional para divulgação   de 

campanhas institucionais e eventos 

do Município.  

CM/CL 10.400 5,60 58.240,00 

1 4 Espaço em jornal de circulação 

local e regional para divulgação   de 

notícias e informações aos 

munícipes.  

CM/CL 6.560 3,60 23.616,00 

1 5 Veiculação de matérias de interesse PG 100 575,00 57.500,00 



e atos oficiais do executivo  

municipal em jornal com, no 

mínimo, três edições semanais.  

1 6 Inserções de campanhas 

institucionais e eventos de interesse   

da municipalidade em emissoras de 

televisão.  

UN 50 260,00 13.000,00 

1 7 Aquisição de assinaturas de jornais 

com ampla circulação no município,  

para a prefeitura municipal e seus 

departamentos.  

UN 60 210,00 12.600,00 

1 8 Percentual relativo a assessoria da 

agência sobre o valor total dos 

serviços  

UN 01 46.016,20 46.016,20 

TOTAL 276.097,20 

Conforme descrito no edital TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2013, o critério de 

Julgamento adotado foi o menor preço global. O pagamento do valor devido será 

efetuado 15 (quinze) dias após a entrega da respectiva nota fiscal/fatura dos serviços 

executados pela Agência vencedora do certame. Os serviços serão prestados pelo 

período de 12 (doze) meses, a partir da homologação do resultado deste edital. O 

prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2014, podendo ser prorrogado 

na forma da Lei. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente em única via 

que depois de assinada será remetida ao executivo para homologação .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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