AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2018

Objeto - A contratação de agência de propaganda para atender a Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado com a prestação de serviços de publicidade que consiste no
conjunto de atividades realizadas integradamente e que tenham por objetivo o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de difundir ideias ou informar o
público em geral, nos moldes de briefing constante do Anexo I. Empresa Vencedora JRA PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME. Homologado em 14/08/2018 –
Adjudicado em 14/08/2018. O valor estimado do contrato é de R$ 285.000,00 (duzentos
e oitenta e cinco mil reais) ano, contudo no exercício de 2018, levará em conta a média
de R$ 23.750,00 por mês a partir da sua assinatura e em caso do contrato vir a ser
aditivado no(s) exercício(s) seguinte(s), até o limite máximo de R$ 285.000,00
(duzentos e oitenta e cinco mil reais) em cada ano/exercício seguinte, limitado ao valor
total para a presente modalidade (TP), no que se refere à prestação dos serviços prevista
para o seu período de vigência e eventuais aditivos nos exercícios seguintes, conforme
estabelecido no item 18.1 do edital. A Câmara Municipal de Aparecida do Taboado se
reserva o direito de, a seu critério exclusivo, utilizar ou não os recursos que vierem a ser
alocados para o pagamento da despesa decorrente do contrato a ser assinado. O
valor conta das seguintes dotações orçamentárias: Cód Reduzido 13; Órg. Unid.
01.001 – Câmara Municipal de Aparecida do Taboado. Função 01 Legislativa. SubFunção. 031 – Ação Legislativa. Programa 0001 - Programa de Gestão Legislativa.
Proj./Ativ. 2001 – Manutenção das Atividades do Poder Legislativo. EI. Despesa
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. As despesas efetuadas
nos exercícios seguintes correrão por conta do respectivo orçamento dentro da mesma
programação financeira. Ap. do Taboado, 14 de agosto de 2018.

