
1 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA  N° 03/2012 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 26 DE MARÇO DE 

2013. 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas  
reuniu-se no dia 26 de março de 2013, às 9 horas, no Plenário 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 dar prosseguimento dos trabalhos, com a abertura dos 
envelopes com as propostas de preços referentes 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. Compareceu a esta sessão o 
representante da empresa P e B Design e Comunicação Ltda. Conferidos os 
lacres dos envelopes contendo as propostas de preço, os envelopes foram 
abertos e as propostas foram rubricadas e conferidas, estando todas elas de 
acordo com o edital. Em seguida, foi feito o julgamento das propostas, 
chegando-se ao seguinte resultado: 1º colocada: P e B Design e Comunicação 
Ltda., com 95,44 pontos; 2ª colocada: Blackjack Comunicação Ltda, com 82,88 
pontos; 3ª colocada: Lume Comunicação Ltda., com 80,24 pontos; 4ª colocada: 
Rara Comunicação e MKT Ltda., com 79,44 pontos; 5ª colocada:  Fazenda 
Comunicação e Marketing Ltda., com 74,40 pontos; 6ª colocada: Link 
Comunicação Agência de Propaganda Ltda – EPP, com 73,60 pontos. Abre-se 
prazo de cinco dias úteis para a interposição de recursos. Passado o prazo, a 
comissão convocará os licitantes classificados no julgamento final das 
propostas para apresentação do envelope nº 05 – Documentos de habilitação.   
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será 
assinada pelos membros da Comissão, pelos representantes das licitantes e, 
logo após, juntada ao processo. Pará de Minas, 26 de março  de 2013. 
 
 

Danielle Souza Alves 
Presidente 

 
                                 

Carmélia Cândida da Silva 
Membro CPL  
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Euler Aparecido de Souza Garcia 
Membro CPL 

 
 
 

     Magna Libéria Ferreira Nogueira 
Membro CPL 

 

 

 

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

 

 

 


