Sábado, 1 de Junho de 2019

Ano:XXV - Edição N.: 5785

Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - BELOTUR

RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 003/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 01 - 046.205/19 – 32 – 52223/DREV-BL/2019
OBJETO: Seleção de emissora de rádio com canal aberto, que seja geradora - comercial ou
educativa - e que possua sinal de transmissão no município de Belo Horizonte, para fomentar o
evento através de ações promocionais e contratação de artistas de renome regional nos estilos
sertanejo ou forró para apresentação e promoção no evento Arraial de Belo Horizonte 2019, nos
termos deste edital e seus anexos.
A Presidente da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, após análise
dos documentos de Habilitação Jurídica e após análise das propostas pela Comissão Especial de
Avaliação, declara vencedora do processo de seleção a empresa: RÁDIO BETIM SOCIEDADE DE
RADIODIFUSÃO LTDA.
Considerando a Ata da Sessão Pública e a ausência de manifestação de recurso,
ADJUDICA o objeto à empresa vencedora do certame, nos termos e condições definidas no Edital,
seus anexos e na Proposta apresentada.

Belo Horizonte, 30 de maio de 2019

Isabel Antonia de Melo
Comissão Permanente de Licitação

HOMOLOGAÇÃO - SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 003/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 01 - 046.205/19 – 32 – 52223/DREV-BL/2019
OBJETO: Seleção de emissora de rádio com canal aberto, que seja geradora - comercial ou
educativa - e que possua sinal de transmissão no município de Belo Horizonte, para fomentar o
evento através de ações promocionais e contratação de artistas de renome regional nos estilos
sertanejo ou forró para apresentação e promoção no evento Arraial de Belo Horizonte 2019, nos
termos deste edital e seus anexos.
O Diretor-Presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A, homologa o
processo de seleção pública ao objeto acima, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, nos
termos da adjudicação do objeto à empresa vencedora do certame Rádio Betim Sociedade
Radiodifusão Ltda.

Belo Horizonte, 30 de maio de 2019

Gilberto César Carvalho de Castro
Diretor-Presidente

