Ano 05 - Edição 733

Segunda-feira, 16 de outubro de 2017

ATO DE RATIFICAÇÃO.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
No cumprimento do artigo 26, caput, da Lei 8666/93 e suas alterações, e conforme
justificativas técnicas e jurídicas contidas no Processo Administrativo nº 98/2017,
Inexigibilidade nº 011/2017, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com
base no caput, artigo 25 da 8.666/93, em favor das empresas abaixo relacionadas
Empresa

CNPJ

Valor

Fundação Tv Libertas de
Educação e Cultura

03.827.622/0001-86

R$ 28.453,26 (vinte e oito mil
quatrocentos e cinqüenta e três reais e
vinte e seis centavos)

TV Minas Sul Ltda. – TV
Alterosa

25.649.179/0001-33

R$ 28.453,26 (vinte e oito mil
quatrocentos e cinqüenta e três reais e
vinte e seis centavos)

Valdene Moreira da
Costa (Minas Outdoor)

23.408.036/0001-04

R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)

Oliveira Outdoor Ltda. ME

12.259.185/0001-32

R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)

Start Veiculação de Mídia
Exterior Ltda.

03.655.799/0001-42

R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)

Radio FM 101.1 de
Pouso Alegre Ltda. – ME

01.942.421/0001-02

R$ 3.861,20 (três mil oitocentos
sessenta e um reais e vinte centavos)

e

Fundação São José do
Paraíso – Rádio Difusora
HD

19.081.439/0001-14

R$ 3.861,20 (três mil oitocentos
sessenta e um reais e vinte centavos)

e

Fundação de Ensino
Superior do Vale do
Sapucaí - UNIVAS

23.951.916/0001-22

R$ 3.861,20 (três mil oitocentos
sessenta e um reais e vinte centavos)

e

Donizeti de Lima
Cazelato - ME

13.754.104/0001-33

Rafael Foch Kersul - ME

26.658.436/0001-66

Total

1

R$ 6.367,92 (seis mil, trezentos e
sessenta e sete reais e noventa e dois
centavos)
R$ 6.367,92 (seis mil, trezentos e
sessenta e sete reais e noventa e dois
centavos)

R$ 89.625,96 (oitenta e nove mil,
seiscentos e vinte e cinco reais e noventa
e seis centavos)
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Objeto: Credenciamento de empresas especializadas na publicação e veiculação de
jornais impressos de caráter informativo com distribuição em Pouso Alegre; emissoras
de radiodifusão com raio de cobertura de, no mínimo, 70% da cidade; e emissoras em
canal aberto de televisão com sinal abrangendo, no mínimo, 70% da cidade para a
veiculação de publicidade institucional, campanhas educativas, eventos institucionais
e prestação de contas da Câmara Municipal de Pouso Alegre.

Pouso Alegre, 16 de outubro de 2017.

ADRIANO CÉSAR PEREIRA BRAGA
Presidente
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