
 
 

 
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
 

                                                                                                                           Pregão 
                                                                                                                                                          Para Contratação de Serviços 2/2021 
                                                                                                                                                          Processo Administrativo: 2/2021 

 
O Presidente da Câmara de Vereadores, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei n° 

10.520/02 e, em face aos princípios ordenados através da Lei n° 6.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e 
sua equipe de apoio, resolve: 

 
 

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: 
a) Processo Nr.: 2/2021 
b) Licitação Nr.: 2/2021 
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 
d) Data Homologação: 13/04/2021 
e) Data da Adjudicação: 13/04/2021     Sequência: 
f ) Objeto da Licitação: Pregão Presencial para contratação de empresa jornalística (off-line e on-line), com objetivo de atender demandas 
necessárias que visam a ampla divulgação das ações da Câmara Vereadores de Palma Sola, conforme especificações constantes no anexo I 
do Edital relativo a este. 

 
 
 

22055 - EDITORA SENTINELA DO OESTE EIRELI 

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total 

1 Contratação de no mínimo 160 centímetros coluna por mês, em 
jornal impresso de circulação regional (com distribuição semanal), 
em página indeterminada, para promoção de atividades da Câmara 
Municipal de Vereadores. Neste espaço também serão publicados 
anúncios, avisos e campanhas de interesse público de caráter 
informativo, educativo, e social do Poder Legislativo municipal. 
Produção de conteúdo noticioso e publicitário em formato para 
mídia impressa, mídia digital, redes sociais e vídeos. Elaboração 
de arte, em formato de banner, ½ página e página inteira de jornal. 
Produção de conteúdo noticioso através de entrevistas com os 
Vereadores e funcionários do Poder Legislativo, em formato de 
vídeo, conforme demanda apresentada; Estes vídeos poderão ser 
editados e/ou transmissões ao vivo. Apresentar funcionário para 
fazer a cobertura das Sessões Ordinárias nos dias e horários 
oficiais, e, nos casos de Sessões Extraordinárias, comparecer se 
for convocado. De todo o material produzido (foto, vídeo, 
entrevistas, etc.) deverá ser entregue uma cópia ao contratante 
para a formação de arquivo físico/digital. Entrega de no mínimo 15 
(quinze) exemplares do jornal por edição. 

MES EDITORA 
SENTINELA 
DO OESTE 

8,5 R$2.100,00 R$17.850,00 

 Total do Fornecedor: R$17.850,00 

 

Total da Licitação: R$17.850,00 

 
 
 
 

Palma Sola, 13 de abril de 2021. 
Presidente da Câmara de Vereadores 

Clair José Munaro 
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