AVISO DE DECISÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada para gravação das sessões e congêneres para
divulgação dos trabalhos da Câmara de Vereadores de Santana de Parnaíba em canal
legislativo operante na região e território nacional e também pela INTERNET, conforme
Memorial Descritivo e Quantitativo - Anexo I do edital.
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio do ano de 2014, na sala de reuniões anexa ao
plenário da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba/SP, às 11:00 horas, horário de
Brasília/DF a Comissão Permanente de Licitações se reuniu para deliberar acerca dos
recursos e contrarrazões das empresas licitantes a seguir: TAKE 1 IMAGENS LTDA.;
MICROONDAS MARKETING, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. - ME, FAPETEC –
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, ENSINO, TECNOLOGIA E CULTURA E UMTV
PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DE RECURSOS PARA TELEVISÃO LTDA. –
EPP. Analisadas todas as documentações, a Comissão decidiu declarar (i) inabilitadas as
seguintes empresas: TAKE 1 IMAGENS LTDA., por apresentar a Certidão Negativa de
Falência ou Concordata ou recuperação judicial e extrajudicial com prazo vencido;
MICROONDAS MARKETING, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. – ME, por não comprovar
possuir em seu quadro permanente de pessoal, radialista(s) devidamente registrado(s) na
Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho, por não apresentar o certificado de
registro cadastral e pela ausência de demonstrativo de índices financeiros; FAPETEC –
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, ENSINO, TECNOLOGIA E CULTURA, por não
comprovar possuir em seu quadro permanente de pessoal, radialista(s) devidamente
registrado(s) na Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho, por não apresentar
o certificado de registro cadastral (apresentou certidão sobre registro, mas que não menciona
o objeto e tipo de serviço) e por apresentar a Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou
recuperação judicial e extrajudicial com prazo vencido, e declarar (ii) habilitada à empresa
UMTV PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DE RECURSOS PARA TELEVISÃO
LTDA. – EPP. Por consequência fica designada a data de 26 de maio de 2014, às 11h00min,
na sala de reuniões anexa ao plenário do prédio da Câmara Municipal de Santana de
Parnaíba/SP para prosseguimento da Sessão, seguindo-se a abertura do envelope nº. 02 –
Proposta de Preços. Em seguida, a Comissão determinou que se procedesse à publicação da
presente no Diário Oficial do Estado de São Paulo, bem como nos demais periódicos
anteriormente utilizados, bem como se desse ciência às licitantes por meio eletrônico e no site
oficial da Câmara.
Comissão Permanente de Licitações
Tel: (11) 4154-8600 – Ramal 8667 ou (11) 4154-4720

