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ESTADO DE SANTA CATARINA 

       

 

 

         

     

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
         

   

CÂMARA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS 
  

          

     

Nr.:   1/2023 
          

              

   

CNPJ: 00.442.100/0001-78 Telefone: (49) 3443-0415 
      

     

   Processo Adm.: 1/2023 
  

   

Endereço: Rua: São Cristóvão, 380 - Centro 
    

         

     

   Data do Processo: 24/01/2023 
  

   

CEP: 89835-000 - São Domingos 
    

         

               

 

   

                                   

  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
Código registro TCE: F6A74FD250E9FB5EEAC23395FB0ABDAA75B82B9F 

   

                                   

   

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela 
Comissão de Licitações, resolve: 

   

                                   

  

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos: 
   

                                   

       

a) Nr. Processo: 
  

1/2023 
 

       

b) Nr. Licitação: 
 

1/2023 - DL 
   

       

c) Modalidade: Dispensa de licitação 
   

          

02/02/2023 
   

       

e) Objeto da Licitação: 
 

Contratação de emissora de Rádio, com sinal de transmissão aberto em todo território 
do município de São Domingos/SC, para prestação de serviços de veiculação de atos 
oficiais e peças institucionais da Câmara de Vereadores de São Domingos/SC, até a 
data de 15/12/2023, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 

     

                 

                                   

   

Participante: RADIO CLUBE SAO DOMINGOS LTDA 
     

                                   

   

Item Especificação Qtd. 
  

Valor Unitário Valor Total 
     

                                   

   

1 Prestação de serviços de transmissão do programa “Informativo do Poder 
Legislativo”, visando a divulgação das ações e trabalhos do legislativo, 

disponibilizando 20 minutos semanais em data subsequente às Sessões Ordinárias e 

Extraordinárias, sendo 2 minutos para cada vereador e 4 minutos para o presidente, 

que serão divulgadas no intervalo compreendido entre as 08:00 e as 9:00 horas, bem 
como 40 (quarenta) inserções mensais de 30 (trinta) segundos cada, com matérias de 

interesse público, divulga - Prestação de serviços de transmissão do programa 

“Informativo do Poder Legislativo”, visando a divulgação das ações e trabalhos do 

legislativo, disponibilizando 20 minutos semanais em data subsequente às Sessões 
Ordinárias e Extraordinárias, sendo 2 minutos para cada vereador e 4 minutos para o 

presidente, que serão divulgadas no intervalo compreendido entre as 08:00 e as 9:00 

horas, bem como 40 (quarenta) inserções mensais de 30 (trinta) segundos cada, com 

matérias de interesse público, divulga 

10,000 MES 
 

4.231,83 42.318,30 
     

                              

                                   

               

Total do Participante: 
           

               

42.318,30 
    

                            

                                   

                

Total Geral: 
          

                

42.318,30 
   

                            

                                   

     

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s): 
    

                                   

        

Descrição da Despesa Dotação Valor Estimado 
      

                                   

           

 

MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 
 

01.001.01.031.0101.2030.3.3.90.00.00 R$ 42.318,30 
 

      

                                   

            

  

São Domingos,  
 

02/02/2023 
     

           

           

        

Assinatura do Responsável 

  

 

  

 


