
ATA DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021 

 

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se na 

sala de Licitações o Presidente Leandro Luiz Mocellin e membros da Comissão Permanente de 

Licitações, para procederem aos tramites do Processo Administrativo nº 32/2021, 

Credenciamento Público nº 02/2021, no que se refere ao credenciamento de emissoras de 

rádio AM e FM localizadas em até 40 km de distância de Bom Jesus, para divulgação dos atos e 

atividades oficiais da municipalidade durante o exercício de 2021. 

O Presidente determinou que todos os presentes procedessem as rubricas do envelope e 

análise da documentação. Da abertura dos envelopes ficou constatado que as participantes 

apresentaram a documentação exigida, estando habilitadas para a contratação, conforme 

exigências constantes no edital. 

Em relação a proposta, o valor a ser pago às participantes será nos seguintes termos: emissora 

de rádio AM o valor unitário por inserção diária de R$ 48,96 (quarenta e oito reais e noventa e 

seis centavos), limitado a R$ 23.500,80 (vinte e três mil quinhentos reais e oitenta centavos), 

divulgação de programa semanal no valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), no valor total 

de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); emissora de rádio FM o valor unitário por inserção 

diária de R$ 48,96 (quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), limitado a R$ 23.500,80 

(vinte e três mil quinhentos reais e oitenta centavos), divulgação de programa semanal no 

valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), no valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil 

reais) (doze mil reais) para o exercício de 2021, conforme previsão no item 1.1 do Edital de 

Credenciamento. 

Até o dia e horário acima mencionado, as participantes RÁDIO PRINCESA DO OESTE LTDA e 
FAXINAL ALTERNATIVA LTDA, demonstraram interesse em firmar contrato com o município 
nos termos impostos pela administração municipal. 
 
Nada mais havendo, encerra-se a presente ata passando para a fase de contratação. 
 

Bom Jesus/SC, 13 de maio de 2021. 
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Membro da C.P.L                                                Membro da C.P.L 
 


