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ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
ATA DE CONTINUIDADE DA SESSÃO PÚBLICA
CONCORRÊNCIA W 001/2022

No dia 07 de março de 2022, as 09:00hrs, reuniram-se na sala da Comissão Permanente de
Licitação da Câmara Municipal de Imperatriz, situada na Rua Simplício Moreira, no 1185, Centro ,
Imperatriz - MA, a Presidente da Comissão de Licitação, Sra . Hayanne Kliscia Lima da Silva, a
sra . Maria Barbosa da Silva Lopes - Membro da Comissão de Licitação, para continuidade da
sessão da Concorrência no 001/2022, que tem como objeto a Contratação de empresa
especializada para a Prestação de serviços de planejamento técnico, implantação, operação,
produção , pós-produção, veiculação, transmissão, reprodução e retransmissão de conteúdos
audiovisuais, incluindo a disponibilização de todos os equipamentos que serão utilizados para a
execução dos serviços, de interesse da Câmara Municipal de Imperatriz. A Presidente deu início a
sessão, constatou a presença do Representante da empresa, CANAL SERVICE LTOA. , inscrita
no CNPJ no 63.537.096/0001 -41 enquadrada na condição de EPP, Sra. Danuze Livia Nunes
Freire, inscrita no CPF: 830.207.303-25. A Presidente colocou a disposição dos presentes os
envelopes guardados anteriormente, para que fosse verificado se havia alguma violação nos
mesmos, não havendo nada a ser registrado a Presidente deu continuidade a sessão, e passou a
validar a autenticidades dos documentos de habilitação apresentados pelas empresas: CANAL
SERVICE LTDA. , inscrita no CNPJ no 63.537.096/0001-41 e PARTNERS COMUNICAÇÃO
INTEGRADA LTDA, inscrita no CNPJ no 03.958.504/0001 -07. Após a avaliação dos documentos
apresentados, foram constatados que os documentos atendiam as exigências do Edital e sua
autenticidade, foram declaradas habilitadas as empresas: CANAL SERVICE LTOA., inscrita no
CNPJ no 63.537.096/0001-41 e PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, inscrita no
CNPJ no 03.958.504/0001-07 .
A Presidente informou que a Ata da sessão, será publicada , e todos os documentos dos
envelopes
01
HABILITAÇÃO
serão
disponibilizados
no
site
http://www.camaraimperatriz.ma .gov.br/, abrindo~se prazo para interposição de recurso,
conforme disposto na alínea b do inciso I do art. 109 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
conforme previsto no item 11 .7 do Edital. Nada mais a registrar em Ata, a Presidente encerrou a
sessão.
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