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Em vinte e seis de agosto de dois mil e onze, às nove horas, no Plenarinho deste Poder 
Legislativo, os membros da Comissão Permanente de Licitação, Senhor Clóvis dos 
Santos Marques, Presidente, Senhor Fábio Fischer, Membro e Sandro Avila Medeiros , 
Secretário, afim de analisarem as propostas e documentação referentes ao Edital nº 008/2011 
do processo de licitação para contratação de empresa especializada para proceder aos serviços 
de gravação, produção, edição e transmissão da TV Câmara. A Comissão passou a abertura 
dos envelopes de propostas de preço, iniciando com a empresa Fernando Afonso Oligari 
Dentice da Silva que apresenta uma proposta no valor de R$ 27.148,12 (vinte sete mil, 
cento e quarenta e oito reais e doze centavos); a empresa Vera Janete Bichet da Silva-
ME que apresenta uma proposta no valor de R$ 17.006,33 (dezessete mil e seis reais e 
trinta e três centavos); a empresa Ferreira e Watanabe LTDA-ME que apresenta uma 
proposta no valor de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais); e a empresa 
Ricardo  Luiz  de  Oliveira  Barboza-ME que  apresenta  uma  proposta  no  valor  de  R$ 
24.872,52  (vinte  e  quatro  mil,  oitocentos  e  setenta  e  dois  reais  e  cinquenta  e  dois 
centavos). A Comissão informa que as propostas foram abertas na presença do Assessor 
Jurídico  Adjunto  senhor  Felipe  Matielo,  dos  representantes  das  empresas  licitantes 
habilitadas. A Comissão realiza um pequeno recesso, na presença de todos licitantes, 
para análise das propostas juntamente com o assessor Jurídico presente. Devidamente 
examinadas as propostas pela Comissão e pelo Assessor Jurídico presente todas foram 
consideradas  em acordo com o preceitos  legais.  A Comissão declara  como primeira 
classificada,  e  vencedora,  a  empresa  Vera  Janete  Bichet  da  Silva-ME;  segunda 
classificada a  empresa  Ricardo Luiz  de  Oliveira  Barboza-ME; terceira  classificada a 
empresa  Fernando Afonso Oligari  Dentice  da  Silva;  e  quarta  classificada  a  empresa 
Ferreira e Watanabe LTDA-ME. Os licitantes tomam ciência do prazo recursal,  que, 
com a concordância de todos os participantes, é aberto neste momento.  Encaminha  o 
presente processo para o Senhor Presidente do Poder Legislativo para que, observados os 
prazos legais, S.M.J., posteriormente  proceda  à homologação. Nada mais havendo a 
tratar, encerrou-se a presente reunião às dez horas  horas e eu, Sandro Avila Medeiros, 
Secretário, redigi a presente ata que após lida e aprovada é assinada pelos membros da 
Comissão, Assessor Jurídico Adjunto Felipe Matielo e licitantes presentes.X.X.X.X.X.X
                                                                              

           
Clovis dos Santos Marques

Presidente

           Sandro Avila Medeiros                                                               Fábio Fischer
                     Secretário                                                                               Membro


