
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇO Nº002/2019 
 

FRANCISCO CARLOS FOLETTO, Presidente da Câmara 
Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, no uso de suas 
atribuições legais e de conformidade com a Ata da 
Comissão Provisória de Licitação, bem como do Parecer 
Jurídico da Procuradora Geral desta Casa Legislativa, 
referentes a abertura dos envelopes “Habilitação” e 
“Proposta” da Tomada de Preço nº002/2019, 

 
R E S O L V E, vistos e analisados o presente processo de 

licitação na modalidade Tomada de Preço, elaborada pela CPL - Comissão 
Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 01/2019, e tendo sua 
continuidade dada pela CPL – Comissão Provisória de Licitação, instituída pela 
Portaria nº 47/2019, verifica-se que o processo licitatório cumpriu todas as 
exigências insculpidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Desta forma, 
estando o procedimento de acordo com os requisitos legais atinentes à 
espécie, HOMOLOGO e ADJUDICO o presente certame em favor da empresa 
vencedora FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI, pessoa jurídica de direito 
privado, estabelecida na Av. Ângelo Altoé, 886, Ed. Esmig, sala 01, bairro 
Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, CEP: 29375-
000, inscrita no CNPJ Nº 02.841.637/0001-36, a qual, após cumprir as 
formalidades legais, foi vencedora da Tomada de Preço nº 002/2019, cujo 
objeto é a contratação de Rádio FM, com alcance em todo o território do 
Município de Venda Nova do Imigrante - ES, para a prestação de serviços de 
radiodifusão da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, para o 
ano de 2020. O valor por sessão é de R$ 796,25 (setecentos e noventa e seis 
reais e vinte e cinco centavos). 

 
Destarte, determino que seja elaborado e assinado o contrato 

de acordo com a minuta contida nos presentes autos.  
 
Venda Nova do Imigrante - ES, 17 de janeiro de 2020. 
 

FRANCISCO CARLOS FOLETTO 
Presidente da Câmara 


