
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TUiUSTIGA 
DE SALESÓPOLIS 

H € V Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 
CEP: 08970-000 - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 

tó. tiv Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 

.zsiu^mm « PROCESSO INTERNO CM N° 023/2022 
CONVITE N° 001/2022 

1 60 SlbínBU 
Ref. "HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO" 

Vistos. 

Trata o presente de processo de licitação na modalidade "convite", tipo "menor preço", 
com o objetivo de contratar profissional ou empresa idónea para ara prestar serviços de captação de 
imagens de vídeo e transmissão online, monitoramento de acessos e produção de material gravado (som 
e vídeo) das Sessões Legislativas da Câmara Municipal e demais eventos atinentes ao Poder Legislativo 
como reuniões, sessões extraordinárias, audiências Públicas, palestras, devendo disponibilizar os 
mesmos para acesso no site oficial da Câmara em no máximo 24 horas, sendo que os equipamentos 
utilizados para a realização destes serviços serão de responsabilidade da empresa contratada, além de 
realizar, ainda, a manutenção preventiva dos equipamentos de informática, servidores, serviços de 
instalação e configuração de software e internet, suporte a rede de computadores e prestar assessoria 
aos vereadores quanto a montagem de fotos e ou informações e sua exibição no telão durante as 
sessões, conforme as necessidades da Câmara Municipal. 

Convidadas as empresas que atuam no ramo neste município: NILSON DONIZETI DOS 
SANTOS ME, DEOLINDA MADALENA DOS SANTOS ME e CLODOALDO JOSÉ RAMOS. No prazo 
convencionado no edital, apresentou documentos e propostas, conforme consta expressamente termos 
estipulados no Edital, tão apenas a empresa DEOLINDA MADALENA DOS SANTOS ME. 

É de se frisar que o edital fora disponibilizado no quadro de avisos e no site oficial deste 
Legislativo, além de ter ocorrido a divulgação dele na imprensa oficial, dando-se, portanto, ampla 
divulgação da abertura do procedimento licitatòrío. 

Ante o exposto, a Comissão de Licitação declarou a empresa DEOLINDA 
MADALENA DOS SANTOS ME (CNPJ 04.014.201/0001-07) a vencedora do certame, sendo certo que 
a representante legal da empresa vencedora, Sra. Deolinda Madalena dos Santos, única convidada 
presente no ato, abriu mão do prazo recursal, portanto, encaminhou - se a esta Presidência a sua decisão, 
para a devida homologação e adjudicação do objeto, nos termos da lei. 

Estando os documentos apresentados em conformidade com as exigências do Edital, 
RESOLVO APROVAR as providências da Comissão Especial de Licitação, HOMOLOGANDO e 
ADJUDICANDO O OBJETO DESTA LICITAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA DEOLINDA MADALENA 
DOS SANTOS ME (CNPJ 04.014.201/0001-07). declarando-a VENCEDORA DO CERTAME. 
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À Secretaria Administrativa, para que sejam feitas as gestões legais pertinentes. 

Câmara da Estância Turística de Salesópolis, 27 de abril de 2022. 

Ver" Débora "^âfecíâa/ftddrlgues Borges 
Presidente d^J^âhiara Municipal 
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PUBLICADO, afixado nos lugares de costume e registrado na Secretaria 
Administrativa da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, em 27 de abríl de 2022. 
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A, ELIZABETE MARLI DE SOUZA SANTOS 
, . „ - Diretora de Secretaria-

1 

2 


