
ATA LICITAÇÃOCARTA CONVITE NQ04/2015

PROCESSON" 17/2015

Aos 06 dias do mês de Abril de 201S, às10:00 horas reuniram-se na sala das Comissões, os

membros da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nQ OS/2015,

composta pelos servidores:João Roberto Nascimento Andrade (Presidente), Peritom Francisco

Silva Filho (Membro) e Teresa Cristina da Costa Baião, esta última em substituição a servidora

Adélia Andrade de Oliveira (Membro) que por motivo justo não compareceu ao Certame, para

continuação da sessão pública cujo objeto é: contratação de empresa do ramo especializado,

para a prestação de serviço de transmissão radiofônica das sessões do Poder Legislativo

Municipal de Valença. Foram convidadas as empresas:OIAMANTINA RÁDIO E TV LTDA CNPJ:

96.762.950/0001-22; HD RÁDIO FM LTDA, CNPJ: 13.600.408/0001-46. Nenhuma das empresas

citadas compareceram ao certame o que não impediu a continuação da Sessão pelo fato da

Comissão estar de posse dos envelopes das Propostas de Preços, devidamente recolhidos,

lacrados e assinados por todos na Sessão anterior. Vale salientar que a presente Sessão foi

reservada para que a empresa DIAMANTINA RÁDIO E TV LTDA CNPJ: 96.762.950/0001-22,

inabilitada na Sessão anterior por não apresentar diversos documentos para habilitação

exigidos em Edital, bem como a falta de documento que credenciasse o representante da

empresa a representá-Ia durante a Sessão, impedindo assim que seu representante se

manifestasse quanto ao direito de interpor recurso ao processo de habilitação, portanto a

Comissão marcou nova sessão para essa data, para que a referida empresa apresentasse a

documentação que faltavam e, também, a abertura do envelope nQ 2-Proposta de Preço.

Corno a empresas: DIAMANTINA RÁDIO E TV LTDA CNPJ: 96.762.950/0001-22, não

compareceu a esse Certame, a Comissão manteve sua inabilitação restando apenas a empresa

HD RÁDIO FM LTDA, CNPJ: 13.600.408/0001-46 à condição de habilitada. O Presidente da CPL

abriu a presente sessão e em ato contínuo, foi aberto o envelopes 2 - Proposta de Preços. A

empresa HD RÁDIO FM LTDA, CNPJ: 13.600.408/0001-46 apresentou o preço global de

67.600,00 (Sessenta e sete mil e seiscentos reais) . Após a análise da única proposta válida, foi

declarada vencedora do certame a empresa HD RÁDIO FM LTDA, CNPJ: 13.600.408/0001-

46.Quanto ao envelope com a Proposta de Preço, ainda lacrado, da empresa DIAMANTINA

RÁDIO E TV LTDA CNPJ: 96.762.950/0001-22, foi devolvida a mesma com solicitação de

assinatura de recebimento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da CPL declarou

encerrada a presente sessão e foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos membros

da CPLe encaminhada ao Setor Jurídico para emissão de parecer.

A COMISSÃO:

JOÃORO~~O ANDRADE
(PRESIDENTE)

TERESACRISTINA C
(MEMB O)
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