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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 

 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

 

No dia 09/08/2022, às 17 horas, na sala do Departamento de Licitações, reuniram-se a Comissão 

Permanente de Licitações, designada pelo(a) Decreto nº 20/2022 de 31/01/2022, para julgamento das 

propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos 

na Licitação nº. IL18/2022, na modalidade de Inexigibilidade. 

 

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros 

fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer 

discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo: 

 
 554 - RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA EPP (02.545.951/0001-71) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 
1 18689 - Chamada avulsa com tempo de 15 segundos, 

podendo ser solicitada a qualquer dia da semana em 

horário a ser definido conforme necessidade do 

Município. 

UN  100  29,25  2.925,00 

2 18690 - Chamada avulsa com tempo de 30 segundos, 

podendo ser solicitada a qualquer dia da semana em 

horário a ser definido conforme necessidade do 

Município. 

UN  100  43,05  4.305,00 

Total (R$):  7.230,00 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente 

ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes. 

 

Peritiba-SC, 09 de agosto de 2022. 
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