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ESTADO DO MARANHÃO
Pref eitu ra Municipal de lmperatriz

Comissão Pe rma ne nte de Licitação
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ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS TECNICAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' OO7/2O21.CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 02.08.00.110612021 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE CONTEUDO

AUDIOVISUAL.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro de 2021 , às 09h (nove horas), na

sala de reuniôes da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Urbano

Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA), Prefeitura de lmperatriz, presentes

os membros da Comissáo Permanente de Licitação, Francisco Sena Leal -
Presidente, Daiane Pereira Gomes - Secretária e Carmem Coelho de Almeida -
Membro, fez-se presente a assessora desta Comissão, a Doutora Jessyka Costa

Prado, objetivando auxiliar na análise das Propostas Técnicas das licitantes. Assim,

foi instalada a sessão de abertura das propostas técnicas da licitação em epígrafe,

autorizada pelo Sr. Presidente da Comissáo Permanente de Licitação, Processo

Administrativo no 02.08.00.110612021 - SEMED. Registre-se o comparecimento do

representante legal da empresa CANAL SERVICE LTDA - EPP e o NÃO

COMPARECIMENTO do representante legal da empresa PARTNERS

COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, apesar de ter sido devidamente publicada

nos diários oficiais a data de continuaÇão desta sessáo. Ato contínuo, o Presidente

passou os envelopes que estavam sob a guarda desta Comissão contendo as

propostas técnicas para que fossem vistoriados pela licitante presente quanto a sua

inviolabilidade. Após a vistoria. foi constatado que os mesmos se encontravam

lacrados. Em seguida foram abertos os envelopes de no 02, os quais foram

assinados pela licitante e Comissão. O Presidente decidiu suspender a sessáo para

análise das propostas técnicas apresentadas pelas licitantes e emissão de parecer

por parte da Subcomissão Técnica, com a emissão de planilha com as pontuaçÕes e

de justificativa escrita das razÕes que as fundamentaram em cada caso, conforme

estabelecido nos itens 9 e 10 do Edital. O resultado da classificação da Proposta
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Técnica será divulgado na lmprensa Oficial, oportunidade em que será franqueada

vista integral do processo e aberto prazo recursal e posterior contrarrazÕes. Nada

mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão. Eu, Daiane Pereira Gomes,

lavrei e assino a presente ata com os membros e licitante.

Franc isc na
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Daiane Pereira
Secretária

omes
Presidente da CPL
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Carmem
Membro
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