
MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA – ESTADO DE SANTA CATARINA. ATA DA CHAMADA 
PÚBLICA Nº 002/2022, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2022. Aos dez (10) dias do mês de 
agosto do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às nove (09) horas, na Prefeitura de Rio Fortuna, 
estiveram reunidos para participarem da sessão de abertura dos envelopes de nº 01 e 02 da 
Chamada Pública nº 002/2022, que objetiva o CREDENCIAMENTO DE VEÍCULOS DE 
COMUNICAÇÃO DE RADIODIFUSÃO ATRAVÉS DE EMISSORAS FM COMERCIAIS, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E PUBLICIDADE 
INSTITUCIONAL E LEGAL, DE INTERESSE PÚBLICO, EXARADOS PELO MUNICÍPIO DE RIO 
FORTUNA/SC, os membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeada por meio do Decreto 
nº 001/2022. Participam desta Chamada Pública as empresas RÁDIO VERDE VALE LTDA, inscrita 
no CNPJ 75.796.342/0001-69; SOCIEDADE RÁDIO FUMACENSE LTDA, inscrita no CNPJ 
80.079.023/0002-53; e FUNDAÇÃO RÁDIO LUZ E VIDA, inscrita no CNPJ 80.735.749/0001-16; 
que remeteram dentro do prazo estabelecido no edital, os envelopes para participar deste processo 
licitatório, porém nenhum representante participou da sessão. Às 09 horas, a Comissão de 
Licitação iniciou os trabalhos relativos à Chamada Pública. Inicialmente foram rubricados os 
envelopes, aos quais, posteriormente, foram abertos, iniciando pelo envelope de nº 01, relativo aos 
documentos de Habilitação. Registra-se que, por volta das 09h20min, representantes da Rádio 
Guarujá chegaram ao setor para protocolar os envelopes de licitação. Por já ter passado do horário 
estipulado no edital, a Comissão não pode aceitar os mesmos, justificando o não cumprimento do 
prazo máximo estipulado em edital. Dando sequência à sessão, passou-se a análise de toda a 
documentação. A Comissão verificou que todas as empresas participantes entregaram sua 
documentação conforme estabelecido no edital e, desta forma, ficam HABILITADAS para 
contratarem com a Municipalidade. Registra-se que as certidões negativas Federal, Estadual, 
Municipal, FGTS e Débitos Trabalhistas tiveram sua autenticidade conferida, via internet, pela 
Pregoeira. No que diz respeito a Proposta de Preço, encaminhada no envelope de nº 02, as 
empresas habilitadas cotaram o item de número um, credenciamento de Rádios FM, cujo sinal 
tenha abrangência no Município de Rio Fortuna, ao valor de vinte reais e oitenta centavos (R$ 
20,80) o minuto. O resultado da Chamada Pública nº 002/2022 será publicado no Diário Oficial dos 
Municípios, em jornal de circulação regional, e no Mural desta Prefeitura. A Ata desta Sessão, em 
sua íntegra, estará disponível no site do Município, no endereço www.riofortuna.sc.gov.br. Após 
publicação, as empresas participantes têm até cinco (05) dias úteis, conforme previsto no item 7.1 
do Edital de Chamada Pública 002/2022, para recorrer da decisão da Comissão Permanente de 
Licitação. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada esta Ata, devidamente assinada pelos 
presentes. Rio Fortuna/SC, 10 de agosto de 2022. 
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