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CÂMARA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO 
LIVRAMENTO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

OBJETO: Aquisição de materiais/equipamentos 
permanentes (informática, elétrico) e materiais de 

consumo de informática e diversos, novos e sem uso, visando 
atender as necessidades da Câmara Municipal de Sant’Ana do 
Livramento.

A PREGOEIRA OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através do Decreto 
Legislativo nº 3497/2016, e observadas as disposições da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, leis municipais e sub-
sidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão 

Presencial nº 001/2016, que objetiva: Aquisição de materiais/
equipamentos permanentes (informática, elétrico) e materiais 
de consumo de informática e diversos, novos e sem uso, visan-
do atender as necessidades da Câmara Municipal de Sant’Ana 
do Livramento; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a: Geneve Vídeo e Som – Rudinei M. de Abreu e 
Cia Ltda – CNPJ nº.00349459/0001-03. Valor: R$ 155.053,00 (cento 
e cinquenta e cinco mil e cinquenta e três reais).

Sant’Ana do Livramento/RS,  07 de outubro de 2016.
_______________________________________ 

Carolina Allende Torres
Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2016 
O Presidente do Poder Legislativo de Sant’Ana do Livramen-

to,  no uso de suas atribuições legais e regimentais e conforme 
o que consta no Processo nº 34/2016. 

RESOLVE:
HOMOLOGAR a decisão da Pregoeira Carolina Allende Tor-

res, referente Pregão Presencial n° 001/2016 para Aquisição de 
materiais/equipamentos permanentes (informática, elétrico) e 
materiais de consumo de informática e diversos, novos e sem 
uso, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de 
Sant’Ana do Livramento, no valor total de R R$ 155.053,00 (cen-
to e cinquenta e cinco mil e cinquenta e três reais), à empresa 
Geneve Vídeo e Som – Rudinei M. de Abreu e Cia Ltda – CNPJ 
nº.00349459/0001-03. Ciência aos interessados, observadas as 
prescrições legais pertinentes. 

Sant’Ana do Livramento/RS,  10 de outubro de 2016.
 ___________________________________________ 

Luiz Itacir Soares 
Presidente do Poder Legislativo

No dia 02 de setembro deste ano, foi dada a largada 
para o I Concurso Binacional de Ideias Inovadoras, or-
ganizado pelas instituições de ensino IFSUL, UNIPAM-
PA, UERGS, UTU e também pela Associação do Jovens 
Empreendedores de Livramento.

No período de 20 de setembro a 20 de outubro, os inte-
ressados em participar do concurso poderão enviar suas 
ideias através do e-mail: ideias.inovadoras.lvto@gmail.
com, conforme orientações divulgadas no edital do con-
curso disponibilizado no site das instituições de ensino 
participantes. Os mesmos devem estar vinculados com 
alguma instituição de ensino superior para submeterem 
suas propostas. 

Lembrando que haverá o sorteio de um produto entre 
todos os participantes do concurso e das dez melhores 
ideias classificadas a 1ª, 2ª e 3ª melhores ideias receberão 
uma premiação em dinheiro, no valor de R$ 1.500,00, 
1.000,00 e 500,00, respectivamente.

A entrega dos prêmios ocorrerá no dia 26 de novembro 
culminando com o encerramento do evento com uma 
grande comemoração envolvendo todos os envolvidos 
no concurso.

abertas inscrições para interessados 
nos cursos participantes

IdEIaS InovadoRaS

1ª, 2ª e 3ª melhores ideias receberão uma premiação em dinheiro 

Os organizadores agradecem às empresas que acre-
ditam nesta ideia, como os patrocinadores Tania Cen-
tro de Estética, Rede Verde Plaza, Pilo Modas e Macro 
Sport/Sport Shoes e também aos apoiadores, Centro 
Cultural Santanense, UNIP, FragaRH Consultoria, Boa 
Sombra, Germinar Coworking, Pickup Acessórios, De-
cor e Dambo.


