
                  

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICÍPAL DE ITAPOÁ – SC 

Comissão Permanente de Licitação 
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
 

Data 25/03/2015 Horário início: 09h30min 

Licitação /Modalidade 
INEXIGIBILIDADE 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
PROCESSO 

Nº 002/2015 
Nº 001/2015 
Nº 007/2015 

 

OBJETO: 
 

CREDENCIAMENTO de veículos de mídia eletrônica, de cunho jornalístico, para prestação de serviços de 
publicidade governamental destinada á divulgação institucional, de utilidade pública, de atos, programas, obras, serviços e 
campanhas de caráter educativo, informativo ou de orientação social, conforme especificações constantes no Edital e seus 
Anexos. 

 

No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de 
Licitação, conforme Decreto Municipal nº 2394/2015.  Observando que a Licitação foi publicada em Diário Oficial dos 
Municípios de Santa Catarina, Site da Prefeitura e Mural Público Municipal, no dia 27/02/2015 a fim de ampla divulgação. 

Protocolou envelope a seguinte empresa:  
 

Data Prot. Empresa CNPJ/MF 

19/03/2015 885 ELIANA DO ROCIO GUSSO MEI 14.035.698/0001-95 
 

Iniciada a sessão os membros da CPL rubricaram o envelope de habilitação ao credenciamento, o qual foi encontrado 
devidamente lacrado. Aberto o envelope de habilitação ao credenciamento, analisados todos os documentos e rubricados por 

todos os membros da CPL, verificou-se que a empresa ELIANA DO ROCIO GUSSO MEI apresentou solicitação de 
credenciamento com a transcrição das quatro unidades de serviços mensais definidas no edital, contudo é possível apenas o 
credenciamento de uma unidade por website. Assim sendo, e observando que a respectiva empresa cumpriu as exigências 
estipuladas no edital de Chamamento Público nº 01/2015, a CPL considerou a empresa pré-qualificada à uma unidade de 
serviço conforme segue: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

MENSAL  
VALOR TOTAL  

(12 meses) 

01 

Serviço eletrônico de veiculação de todas as notícias 
publicadas no site oficial da Prefeitura Municipal, 
publicidade governamental destinada á divulgação 
institucional, de utilidade pública, de atos, programas, 
obras, serviços e campanhas de caráter educativo, 
informativo ou de orientação social e inserção de banner 
do Município com no mínimo 75 mil pixels quadrado na 

Página Principal do site. 
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01 R$ 1300,00 R$ 1.300,00 R$ 15.600,00 

 

Observado que a empresa citada foi a única interessada que protocolou envelope ao credenciamento até a presente data, 
sabendo que o edital Chamamento Público nº 01/2015 já se encontra publicado há aproximadamente um mês da data desta 
sessão pública, e, tendo em vista o item 6.1.4. do edital: 6.1.4. O sorteio somente será necessário se houver mais de um 
website credenciado, fica desde já a empresa ELIANA DO ROCIO GUSSO MEI estabelecida como primeira colocada na 
sequência do rodízio das veiculações. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão indo esta assinada 
por todos os presentes. 
 
 

ISABELA RAICIK DUTRA POHL 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
 
 

JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA 
MEMBRO 

ROSILDA APARECIDA BOLDORI 
MEMBRO 

 


