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Licitação: IL10/2021 Modalidade: Inexigibilidade Julgamento: Por item Registro de preço: Não Controla quantidade: Sim
Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de emissora de rádio com difusão FM e com abrangência em todo o território do Município de Peritiba, para divulgação de publicidade de informativos, dos

atos, programas, obras, serviços, avisos, notícias, matérias, roteiros e campanhas de interesse do Município de Peritiba.

Fornecedor: 271 - RADIO CONCORDIA FM LTDA CPF/CNPJ: 80.734.544/0001-16 Valor total (R$): 3.545,00

Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
28/07/2021 1 17474  -  Chamada  avulsa  com  tempo  de  acordo  com  o  material  a  ser  divulgado,  podendo  ser

solicitada  a  qualquer  dia  da  semana  em  horário  a  ser  definido  conforme  necessidade  do
Município.Aproximadamente  3  linhas

UN 25,00000 28,50000 712,50

Chamada avulsa com tempo de acordo com o material a ser divulgado, podendo ser solicitada a qualquer dia da semana
em horário a ser definido conforme necessidade do Município.Aproximadamente 3 linhas ou 15 segundos.

28/07/2021 2 17475  -  Chamada  avulsa  com  tempo  de  acordo  com  o  material  a  ser  divulgado,  podendo  ser
solicitada  a  qualquer  dia  da  semana  em  horário  a  ser  definido  conforme  necessidade  do
Município.Aproximadamente  6  linhas

UN 25,00000 43,80000 1.095,00

Chamada avulsa com tempo de acordo com o material a ser divulgado, podendo ser solicitada a qualquer dia da semana
em horário a ser definido conforme necessidade do Município.Aproximadamente 6 linhas ou 30 segundos.

28/07/2021 3 17476  -  Chamada  avulsa  com  tempo  de  acordo  com  o  material  a  ser  divulgado,  podendo  ser
solicitada  a  qualquer  dia  da  semana  em  horário  a  ser  definido  conforme  necessidade  do
Município.Aproximadamente12  linhas

UN 25,00000 69,50000 1.737,50

Chamada avulsa com tempo de acordo com o material a ser divulgado, podendo ser solicitada a qualquer dia da semana
em horário a ser definido conforme necessidade do Município.Aproximadamente 12 linhas ou 60 segundos.

Total Adjudicado (R$): 3.545,00

Total de licitações adjudicadas: 1 Total Geral Adjudicado (R$): 3.545,00

Paulo José Deitos
Prefeito Municipal


