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EDITAL 

CONVITE Nº 006/2016 

TIPO MENOR PREÇO 

� A CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS, no uso de suas atribuições legais e de
DO D I 

conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e a 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar 
n

º 147, de 07 de agosto de 2014, torna público, para o conhecimento dos interessados, 
que às 15:00 horas (quinze horas) do dia 19 de outubro de 2016, na sede da Câmara 
Municipal, a Comissão Especial de Licitação da Câmara Municipal de Bastos, nomeada 

Mesapjretora:201S12016 através da Portaria n
º 

032/2016, irá para proceder o julgamento de habilitação e 
PatrocínioMOD!timFilbo classificação das propostas de preços das empresas participantes da licitação Convite n

º 

��';-Wl3 006/2016, cujo objeto é a contratação de empresa jornalística, cujo jornal circule no 

Vi1»-Presidenlt município de Bastos, para publicação de atos oficiais, para o período compreendido 
Manoel 1ronides Rosa 

1•Sea:elário entre a assinatura do contrato até 31/12/2016, devendo os envelopes de habilitação e 
��Sanlm proposta de preço serem protocolados até às 14:00 horas dessa mesma data.

Adauto Dias do Prado 
Vereador 

Alecir Vítor de Sow.a 
Vereador 

Clóvis de Andrade Pessoa 
Vereador 

Carlos Pereira Alves 
11 i l Vereador 
.l<1êber Lopes de Sousa 

Vereador 
Micbel Bessa de Almeida 

Vereador 
Oswaldo Guanais 

Vereador 

1. OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa jornalística,

cujo jornal circule no município de Bastos, para publicação de atos oficiais, para o 
período compreendido entre a assinatura do contrato até 31/12/2016. 

1.2 - Os atos oficiais compreendem as Leis, Decretos Legislativos, Resoluções,
Portarias, Atos da Mesa, Relatórios de Gestão Fiscal, Resenhas camarárias e demais 
publicações de interesse da Câmara Municipal de Bastos. 

1.3 - A resenha camarária deverá ser publicada antes da realização de cada sessão 
ordinária, que é realizada na primeira segunda-feira de cada quinzena. 

1.4 - A fonte a ser utilizada é o TIMES NEW ROMAN, corpo 8, espaçamento de 1,00 

mm. 
1.5 - A quantidade estimada de publicações é de 1.000 (mil) centímetros até o término 

do contrato, podendo essa quantidade ser acrescida ou suprimida pela 
CONTRATANTE, conforme a quantidade real a ser utihzada. 

2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 - O pagamento deverá ser efetuado pela CONTRATANTE até o quinto dia útil do 

publicações efetuadas pela CONTRATADA, contado a partir da 














































