
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2017 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA-RS, 
neste ato representada pelo seu Presidente, VER. ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA SELISTRE, 
torna público, que fará realizar LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS - 
TIPO MENOR PREÇO, de acordo com o que determina a Lei Federal nº 8.666, de 1993 e 
alterações posteriores, e das condições fixadas no respectivo Edital, convocando todos os 
interessados a participarem, quem não for cadastrado junto ao Poder Legislativo, poderá 
fazê-lo até o dia 31 de janeiro de 2017, (3) três dias da abertura, em ato público, junto a 
Câmara de Vereadores, na Avenida Borges de Medeiros, n.º 602, Santo Antônio da 
Patrulha-RS. 
 
OBJETO: a contratação da prestação de serviços de uma emissora de rádio para 
divulgação dos atos do Poder Legislativo Municipal de Santo Antônio da Patrulha, sendo: 

a) Divulgação dos atos da Câmara Municipal, 04 (quatro) vezes por semana, com 
duração de no máximo 15 (quinze) minutos cada, através de matérias expedidas 
pela Assessoria de Imprensa desta Casa Legislativa; e 

b)  Divulgação de 03 (três) textos diários de caráter informativo, em chamamentos e 
campanhas de interesse da comunidade, com duração de 01 (um) minuto cada, 
expedidos pela Assessoria de Imprensa desta Casa Legislativa. 

 
A contratação terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato 
administrativo, podendo ser renovado na forma da Legislação. 
 
FORMA DE JULGAMENTO: Menor preço, global. 
 
DESTINAÇÃO: Empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no 
Município de Santo Antônio da Patrulha-RS, ou que apresentarem toda a documentação 
necessária para o cadastro até o terceiro dia anterior fixado para o recebimento das 
propostas. 
 
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Até às 13h55min, do dia 03 de 
fevereiro de 2017, no Setor de Protocolo da Câmara de Vereadores.  
 
ABERTURA: Dia 03 de fevereiro de 2017, às 14 horas, no PLENARINHO VER. LUIZ 
TEDESCO, sito na Avenida Borges de Medeiros, nº. 602, Bairro Cidade Alta, em Santo 
Antônio da Patrulha-RS - CEP 95.500-000. O Edital na íntegra se encontra disponível no site 
http://www.camarasap.rs.gov.br e na Câmara de Vereadores, telefone (51) 3662-3555, em 
dias úteis de segunda à sexta-feira, no horário das 12h30min às 18h30min. 
 
 

Santo Antônio da Patrulha - RS, 12 de janeiro de 2017. 
 
 

VEREADOR ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA SELISTRE 
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO PATRULHENSE 

 

http://www.camarasap.rs.gov.br/

