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CONCORRÊNCIA PÚBLICA  N° 03/2012 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 27 DE FEVEREIRO DE 

2013. 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas  
reuniu-se no dia 27 de fevereiro de 2013, às 9 horas e trinta minutos, no 
plenarinho da Câmara, situada na Praça Torquato de Almeida, n° 100, centro, 
município de Pará de Minas/MG.  No citado horário, considerando a presença 
de todos os membros da Comissão, a presidente,  Danielle Souza Alves, deu 
por aberta a sessão, cujo objetivo é a apuração do resultado geral das 
propostas técnicas relativas a esta Concorrência, que tem como objeto  a 
contratação de agência de propaganda para a prestação de serviços de 
publicidade e marketing a serem realizados na forma de execução indireta, 
conforme item 2 do edital respectivo. A sessão contou com a presença dos 
seguintes representantes: Geovane Lopes Barbosa, da  P e B Design e 
Comunicação Ltda. EPP;  Fernando Huber de Souza Pereira, da  Rara 
Comunicação e MKT Ltda.;  Neliane Braga Caetano, da  Fazenda 
Comunicação e Marketing Ltda;  Moisés Junio Rosa, da  Lume Comunicação 
Ltda.;  Guilherme de Oliveira Vital, da  Blackjack Comunicação Ltda;  Cláudio 
Galdino da Silva, da  STAFF de Publicidade Ltda.  Aberta a sessão, a comissão 
disponibilizou as propostas técnicas para os representantes das licitantes 
analisarem. Foram disponibilizados também para análise das licitantes os 
documentos constantes dos envelopes de nº 3. Em seguida, foram lidas as 
justificativas e notas dos itens A, B, C e D apresentadas pela subcomissão 
técnica. Às 11 horas e trinta minutos, a presidente suspendeu os trabalhos para 
almoço, retornando às 13 horas e trinta minutos, com a abertura dos envelopes 
com a via identificada do plano de comunicação publicitária e,  após a 
comissão e os representantes das licitantes rubricarem os documentos 
constantes desses envelopes, os documentos foram passados à subcomissão 
técnica para: cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do plano de 
comunicação publicitária, para identificação de sua autoria; elaboração de 
planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos quesitos da 
proposta técnica. Após a entrega da planilha geral com as pontuações 
atribuídas pela subcomissão técnica, foi proclamado o resultado geral da 
proposta técnica, da seguinte forma: a empresa Staff de Publicidade foi 
desclassificada por desrespeitar o item 7.2.1.4 do edital, conforme o qual o 
permitido para a apresentação de laudas seriam 3 e a empresa utilizou 3 
laudas e meia; a empresa Diferente Comunicação Ltda ME foi desclassificada 
por não cumprir o item 7.5.5 do edital, o qual proíbe a apresentação de 
trabalhos solicitados e ou aprovados pela Câmara Municipal de Pará de Minas; 
as outras empresas foram assim classificadas: 1º lugar: P e B Design e 
Comunicação Ltda. EPP, com 94,3 pontos; 2º lugar: BlackJack Comunicação 
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Ltda, com 78,6 pontos; 3º lugar: Lume Comunicação, com 75,3 pontos; 4º 
lugar: Rara Comunicação e MKT Ltda., com 74,3 pontos; 5º lugar: 
Comunicação e MKT Ltda., com 68 pontos; 6  º lugar: Link Comunicação 
Agência de Propaganda  Ltda, com 67 pontos. Publicado o resultado do 
julgamento da proposta técnica, abre-se prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
interposição de recurso. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, 
após lida e aprovada, será assinada pelos membros da Comissão, pelos 
representantes das licitantes que permaneceram até o fim da sessão e, logo 
após, juntada ao processo. Pará de Minas, 27 de fevereiro de 2013. 
 
 
 

Danielle Souza Alves 
Presidente 

 
                                 

Carmélia Cândida da Silva 
Membro CPL  

 
 
 

Euler Aparecido de Souza Garcia 
Membro CPL 

 
 
 

     Magna Libéria Ferreira Nogueira 
Membro CPL 

 

 

 

Geovane Lopes Barbosa 
 P e B Design e Comunicação Ltda. EPP  

 

 

 

 Fernando Huber de Souza Pereira 
 Rara Comunicação e MKT Ltda. 

 

 

 

 
 
 

 
 


