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ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

ATA DE CONTINUIDADE DA SESSÃO PÚBLICA 
CONCORRÊNCIA N° 001/2022

No dia 20 abril de 2022, as 09:00hrs, reuniram-se na sala da Comissão Permanente de 
Licitação da Câmara Municipal de Imperatriz, situada na Rua Simplício Moreira, n° 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 
e a Sra. Swyanne Aramaki Menezes Sales Calado - Membro da Comissão de Licitação, 
para continuidade da sessão da Concorrência n° 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 e informou que seria 
feito a abertura do envelope n° 03 de Proposta de Preços e fez constar a presença do 
Representante da empresa, CANAL SERVICE LTDA, inscrita no CNPJ n° 
63.537.096/0001-41 enquadrada na condição de EPP, Sr. Chafi Braide Júnior, inscrito no 
CPF: 207.368.433-53. A Presidente colocou à disposição dos presentes o envelope n° 
03 -  Proposta de Preços para que fosse verificado se havia alguma violação no mesmo, 
não havendo nada a ser registrado foi dado a continuidade na sessão, e passou a 
abertura dos envelopes n° 03, apresentado pela empresa: CANAL SERVICE LTDA,
inscrita no CNPJ n° 63.537.096/0001-41, onde foram rubricados pela Comissão 
Permanente de Licitação e pelo Licitante presente, dando continuidade, foi verificada que 
a proposta atendia aos quesitos do Edital, sendo considerada classificada, sendo julgada 
de acordo com o item 9.7 do edital, onde:

IP = 105.000.00 X 100 

105.000,00

IP = 100

IP =  MP x 100.PP 

onde:

IP = índice de Preço

MP = Menor Preço Ofertado entre todas as propostas em avaliação 

PP = Preço ofertado pela proponente
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Dando continuidade, foi apresentado a classificação final, conforme segue:

IG = (7X96,33)+ (3X100)
IG = 674,31 + 300 
IG = 974,31.

IG = (7 x IT) + (3 x IP), onde:

IG = índice Geral atribuído à proposta 

IT = índice Técnico 

IP = índice de Preço

A Presidente declarou a empresa CANAL SERVICE LTDA vencedora do certame com o 
valor total de R$ 1.260.000,00 (um milhão, duzentos e sessenta mil reais), em seguida, a 
Presidente informou que a Ata da sessão, será publicada, e os documentos do envelope 
n° 03 serão disponibilizados no site http://www.camaraimperatriz.ma.qov.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. Nada mais a registrar em Ata, a Presidente 
encerrou a sessão.

, Membro da Comissão de Licitação

ifi Braide Júnior
CPF: 207.368.433-53
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