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Licitações

CONTRATO Nº 01/2015
Partes: Câmara Municipal de Pouso Alegre x Fundação São José do Paraíso
Decorrência: Pregão 01/2015.
Objeto: Contratação de Empresa para transmissão por radiodifusão das Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Especiais
da Câmara Municipal de Pouso Alegre, para transmissão de programa radiofônico em formato de jornal, com duração
de 30 (trinta) minutos, veiculado às sextas-feiras no horário de 11h00m as 11h30m (ou em outro horário a ser
definido) inserção de boletins ao vivo com notícias do legislativo e veiculação de spots institucionais.
Vigência: 02/02/2015 a 31/12/2015.
Data da Assinatura: 02/02/2015
Valor estimado: R$ 95.427,40 (noventa e cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos)
Dotações orçamentárias: 01 03.01.031.0021.8.018.339039 (ficha 42)

AVISO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2015
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, de acordo com a Lei nº. 10.520/02, Decreto Municipal nº. 2.545/02, Lei nº
8.666/93, LC 123/06, torna público que no dia 02 de março de 2015, às 13h30m, no Plenarinho “Herbert de Campos”,
à Avenida São Francisco, 320, Primavera, serão credenciados os interessados e recebidos os envelopes
“Documentação de Habilitação e Proposta de Preços” e a realização do credenciamento dos
proponentes/representantes relativos ao PREGÃO PRESENCIAL nº. 04/2015, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada em gerenciamento, implementação e administração de vale-alimentação, por meio de cartão
magnético com senha para os servidores da Câmara Municipal de Pouso Alegre, utilizáveis em estabelecimentos
comerciais. O Edital e os anexos poderão ser visualizados no site: www.cmpa.mg.gov.br. Informações complementares
poderão ser obtidas pelos telefones (35) 3429-6500, 3429-6501 ou pelo e-mail: licitacao@cmpa.mg.gov.br.
Pouso Alegre, 13 de fevereiro de 2015.
André Albuquerque Oliveira – Pregoeiro
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Câmara Municipal de Pouso Alegre
Aviso de sorteio e composição de Subcomissão Técnica
A Câmara Municipal de Pouso Alegre torna público, para conhecimento dos interessados, em especial dos
cadastrados, que irá realizar no dia 04 de março de 2015, às 14h00min, em sua sede, na Av. São Francisco, 320, Bairro
Primavera, Pouso Alegre-MG, no “Plenarinho Herbert de Campos”, a sessão pública para sorteio dos profissionais que
irão integrar a subcomissão técnica que irá proceder à análise e ao julgamento das propostas técnicas a serrem
apresentadas no âmbito da Tomada de Preços n.º 01/2015, que tem por objeto a contratação de serviços de agência
publicitária, que se constituem de planejamento, criação, distribuição, veiculação de publicidade aos veículos e demais
meios de divulgação e controle de campanhas publicitárias, conforme serviços descritos no § 1º do art. 2º da Lei nº
12.232/10, objetivando promover a divulgação da CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE na atividade institucional
com objetivo de difundir idéias e/ou informar o público em geral, mediante verba estabelecida no limite de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) pelo período de 12 (doze) meses. Serão sorteados 03 (três) nomes dentre os 09
(nove) profissionais indicados, dos quais 2 com vínculo com a Câmara Municipal e 1 sem vínculo com a Câmara,
conforme relação abaixo: Profissionais que mantém vínculo com a Câmara Municipal: Douglas Vieira Mendes,
Adevanir Vaz da Silva Junior, Rafael Gazola Brandão, Márcio Eduardo Borges, Emanuela Silva Barreto, Cindy Andrea
Gomes. Profissionais sem vínculo com a Câmara: Milton Alexandre Alves Neto, Adriano Barros Gomes, Leonardo Abreu
de Barros Cobra. Maiores informações e esclarecimentos poderão ser obtidos pelo site e-mail.
Pouso Alegre, 13 de fevereiro de 2015.
Rafael de Camargo Hunh – Presidente da Mesa Diretora
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