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AVISO DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2016

A Câmara Municipal de Bom Jardim, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações

e Compras, torna público, a quem possa interessar, que fará realizar licitação na modalidade

TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO :

Processo Administrativo nº: 094/2016

Objeto: Publicação de atos oficiais na quantidade de 15.000 (quinze mil) cm de colunas, por

empresa pertencente ao ramo objeto do contrato, para publicação dos atos oficiais da Câmara

Municipal de Bom Jardim. 

- Ter publicação, no mínimo, 01(uma) vez por semana;

- Ter circulação mínima de 2.000 (dois mil) exemplares por edição, no município de Bom

Jardim, incluindo a distribuição em todos os distritos;

- Jornal em tamanho “STANDART”, com 06 (seis) colunas de 4,6 cm cada;

- Fonte Arial;

- Corpo da letra de tamanho 09 (nove), sem espaço entre tópicos ou linhas;

- Toda publicação deverá conter 01 (um) cabeçalho por página utilizada por esta Casa de Leis,

com logotipo da Câmara Municipal, ocupando o espaço de 03 (três) colunas e altura de 1,5

cm;

- Todos os atos, documentos e informações enviados na semana deverão ser publicados na

ordem cronológica da assinatura dos mesmos, preferencialmente,  em uma mesma página,

salvo quando se tratar de matéria extensa, podendo a continuação da mesma ser publicada(s)

na(s)  página(s)  seguinte(s)  de  forma  sequencial  em  relação  à  página  inicial  a  qual  foi

publicado o mencionado ato;

-  Na  publicação  de  cada  ato,  documento  e  informação deverá  constar  no  seu  rodapé,

informações sobre o nome do jornal, o número da edição, a data da publicação e o número (s)

da(s) página(s) em que foi publicado o respectivo ato;
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- A Câmara Municipal de Bom Jardim deverá receber no mínimo 50 (cinquenta) exemplares

de cada edição publicada para arquivamento.

Os interessados deverão adquirir o edital completo referente a este certame, no horário das

09:00h às 12:30h e das 13:30h às14:30, sito à Praça Cel. Monnerat, 252– Centro – Bom

Jardim/RJ  ou  através  da  solicitação  do  mesmo  via  eletrônica  no  e-mail

cmbj.2011@gmail  .com.

Comissão Permanente de Licitações e Compras

Câmara Municipal de Bom Jardim 


