
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT 
“Terra do Pai da Aviação” 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO  

LICITATÓRIO Nº 009/2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 

         

De acordo com o relato da ilustre Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeados pelo 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara, através da Portaria nº42 de 20 de junho de 2018, Parecer 

Jurídico acostado aos autos, e respaldado em toda documentação constante do 

Procedimento Licitatório nº 009/2018, pressupostos legais e em cumprimento aos e em 

cumprimento aos ditames da Lei Federal nº 8.666/93 (Estatuto de Licitações e Contratos), 

com as alterações nela inseridas pela Lei Federal 8.883 de 09/06/1994 e das demais 

normas legais aplicáveis e, ainda, regido o presente certame pela Lei Federal nº 10.520, de 

17/07/2002, Decreto Federal nº. 3.931, de 19/09/2001, Decreto Federal nº 7.892 de 

23/01/2013, HOMOLOGO o presente certame Licitatório, observando-se o resultado 

final do processo, com as cautelas legais, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

conforme abaixo: 

 

LS PROMOÇÃO DIVULGAÇÃO E ARTES GRÁFICAS LTDA-ME 

ITEM SERVIÇO 
QUANTIDADE 

CM/COLUNA  

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

Publicação de atos oficiais em 

jornal de circulação local (leis, 

decretos, portarias, extratos de 

editais, aditivos, extratos de 

contratos, etc.) texto fonte “Time 

New Roman” corpo 09, títulos e 

subtítulo fonte máxima corpo 11, 

com espaçamento entre linhas 

“simples”. 

 

 

480 

CM/COLUNA 

R$0,29 R$139,20 

  

EMPRESA JORNALÍSTICA PANORAMA LTDA 

ITEM SERVIÇO 
QUANTIDADE 

CM/COLUNA  

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

2 

Publicação de publicidade 

institucional em jornal de 

circulação local, dos atos do Poder 

Legislativo – texto fonte “Time 

New Roman” tamanho 11, 

subtítulo tamanho 12, título fonte 

máxima tamanho 14, com 

 

 

7.500 

CM/COLUNA 

 

R$0,14 R$1.050,00 



espaçamento entre linhas 

“simples”. 

 

 

 Fica determinado que a Comissão de Licitação e os Setores envolvidos com a 

contratação, objeto do certame, adotem as medidas de praxe para ultimação do 

procedimento, inclusive quanto à convocação para assinatura da respectiva Ata de 

Registro de Preços, registro, tramitação e arquivamento da documentação correspondente. 

 

 

 Cumpre-se. 

 

 Plenário Maurílio do Carmo Ribeiro 

 

 Santos Dumont, 20 de setembro de 2018. 

 

 

 

FELIPE DA SILVA CHAVES  

Presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont 

 


