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ATA N° 01.- ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 

– TERMO DE RECEBIMENTO DOS INVÓLUCROS Nº 1 (PLANO DE COMUNICAÇÃO 

PUBLICITÁRIA – VIA NÃO IDENTIFICADA), Nº 2 (PLANO DE COMUNICAÇÃO 

PUBLICITÁRIA – VIA IDENTIFICADA), Nº 3 (CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, 

REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO E Nº 

4 (PROPOSTA COMERCIAL) 

 

Aos 31 de Outubro de 2018, às 9:30 horas, presentes os membros da Comissão 

Permanente de Licitações, no Salão de Eventos do Prédio da Câmara Municipal de 

Guarujá, lavrou-se o presente Termo de Recebimento dos invólucros 1, 2, 3 e 4, 

referente a CONCORRÊNCIA TIPO MENOR PREÇO E TÉCNICA Nº 001/2018, para 

contratação de agência de propaganda e publicidade, especializadas na prestação de 

serviços publicitários, que possibilite o atendimento das políticas públicas do Pode 

Legislativo local, relativas às campanhas institucionais, educativas e de utilidade 

pública, compreendendo o estudo, a pesquisa, a concepção, a produção, a elaboração 

de marcas e logotipos, o planejamento de mídias publicitárias, o desenvolvimento e a 

execução de ações promocionais e de outras ações destinadas a complementar os 

esforços de comunicação social, nos termos do Artigo 37, §1º da Constituição da 

República Federativa do Brasil. Precisamente às 9:30 horas, foram iniciados os 

trabalhos com o prosseguimento da referida concorrência , pelo (a) Senhor (a)Presidente 

da Comissão foram recebidos os invólucros das licitantes 1) SEMPRE PROPAGANDA 

LTDA – ME – CNPJ Nº 47.688.932/0001-32, representada pelo Sr. Ronaldo Luiz 

Marin, portador do RG nº 14.044.992-9, inscrito no CPF sob o nº 152.670.648-23, 

endereço eletrônico: sempre@sempre.com.br; 2) LINKING PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA LTDA – CNPJ nº 04.057.822/0001-60, representada pelo Sr. Ivan 

Lima Santos, portador do RG nº 14.568.691-7, inscrito no CPF sob o nº 149.259.18-13, 

endereço eletrônico: Ivan@agencialinking.com.br. Iniciada a sessão verificou-se a 

inviolabilidade dos invólucros e sua adequação aos requisitos do Edital. A seguir, foram 

abertos os invólucros nº 01 das licitantes e seu conteúdo foi verificado e disponibilizado 

para vistas dos participantes. Os documentos dos invólucros 1 foram novamente 

acondicionados nos respectivo invólucros e devidamente lacrados. Ato continuo, os 
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envelopes nº 3 ( capacidade de atendimento, repertório e relatos de soluções de 

problemas de comunicação) foram abertos e seu conteúdo analisado e rubricados pelos 

representantes presentes. Na sequencia os invólucros 1 e 3  foram lacrados e 

acondicionados em invólucros próprios para remessa à Subcomissão Técnica, nos 

termos do Edital, considerando que nenhum dos componentes da mesma estiveram 

presentes nesta sessão conforme vedação legal. Dando prosseguimento o Sr. Presidente 

solicitou que os invólucros nº 02 (plano de comunicação publicitária – via identificada) e 

04 (proposta comercial) fossem rubricados pelos representantes presentes sendo que os 

referidos invólucros ficarão sob a responsabilidade da Comissão de Licitação até a sua 

respectiva abertura. Questionados sobre eventual impedimento à continuidade da 

sessão, os mesmos manifestaram-se pelo prosseguimento. Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrada a sessão, às 10:35 horas tendo sido lavrada a presente Ata, em duas 

laudas, que vão assinadas, após lidas e achadas conforme, pelo (a) Senhor (a) 

Presidente, demais membros da Comissão de Licitação e representantes 

credenciados.****************** 
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1) SEMPRE PROPAGANDA LTDA______________________________________ 

 

 

2) LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA____________________________ 

 

 


