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ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS 

TÉCNICAS E PROPOSTA DE PREÇO ENDEREÇADOS AO PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 05/2018, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018, CUJO 

OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA 

DIVULGAÇÃO DE ATOS DE NATUREZA EDUCATIVA E ABERTURA DOS 

INVÓLUCROS Nº 02 (VIA NÃO IDENTIFICADA) E 04 (PROPOSTA TÉCNICA). 

 

 

 

 

Às 9h:30min do dia 28 (vinte e oito) do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil e 

dezoito), na Escola do Legislativo, reuniu a Comissão Especial de Licitação, nomeada que foi 

pelo Ato nº 24.929, de 17.01.2018, para proceder ao recebimento dos envelopes contendo as 

propostas técnicas (Invólucros 02, 03 e 04) e a proposta comercial (Invólucro 05) endereçados 

ao processo licitatório em epígrafe e abertura dos invólucros 02 (Via Não Identificada) e 04 

(Capacidade de Atendimento e Repertório de Soluções de Problemas de Comunicação). 

Dando início aos trabalhos a Presidente da Comissão Especial de Licitação verificou que o 

extrato do edital, convocando as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado para o 

presente certame, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo, Edição nº 

687, de 25.01.2018; no Diário Oficial Eletrônico do Poder Executivo, Edição nº 1.167, de 

25.01.2018, Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, edição do dia 26.01.2018; em jornal de 

grande circulação no Estado (Hoje Em Dia), edição do dia 26.01.2018 e em jornal de 

circulação no município (Diário Boca do Povo), edição nº 4.826, de 26.01.2018. O edital foi 

inserido na íntegra no site oficial deste Poder – www.camarasete.gov.br - e cópia integral do 

instrumento convocatório foi afixada no quadro geral de avisos que se encontra no hal de 

entrada desta Casa Legislativa e nos quadros de aviso dos respectivos andares, cumprindo 

assim o disposto no artigo 21, incisos II e III da Lei Nacional nº 8.666, de 1993. No dia e 

horário designados no edital regente do certame duas licitantes proponentes protocoloram 

seus envelopes – proposta técnica e proposta de preço – na Secretaria Geral, a saber: TCDA 

BOTELHO COMUNICAÇÃO  - ME, portadora do CNPJ nº 18.083.487/0001-89, neste ato 

representada pelo Sra. Tereza Cristina Diniz Andrade Botelho, portadora do CPF nº 

030.721.206-84 e da Carteira de Identidade nº M 6.608.346 e FAZENDA COMUNICAÇÃO 

E MARKETING EIRELI, portadora do CNPJ nº 08.628.776/0001-62, neste ato representada 

pelo Sr. Diego Felipe de Souza Quadra, portador do CPF nº 078.170.546-06 e da Carteira de 

Identidade nº MG 13.160.654. Por ter apresentado os documentos exigidos para este ato 

inicial, foram credenciados os representantes das licitantes proponentes, estando eles aptos a 

manifestar em favor de suas respectivas constituintes, quando então os documentos de 

credenciamento foram rubricados por todos os presentes. Presente a esta sessão pública o Sr. 

Edilson Queiroz da Silva, portador do CPF nº 110.113.936-62 e da Carteira de Identidade nº 

MG 13.672.687, neste ato representando o “Observatório Social de Sete Lagoas”. Foi 

noticiado aos presentes que os questionamentos formulados foram respondidos, a tempo e 

modo, ocorrendo a intimação dos interessados através de publicação nos Diários Oficiais 

Eletrônicos do Legislativo e Executivo. A impugnação ao edital, aviada pelo Sindicato das 

Empresas de Propaganda do Estado de Minas Gerais – SINAPRO –, foi apreciada e noticiado 

o seu julgamento nos mesmos moldes que os questionamentos. Em seguida a Comissão 

http://www.camarasete.gov.br/
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Especial de Licitação e os representantes das licitantes proponentes conferiram os lacres dos 

envelopes e constataram a sua inviolabilidade. Foi constatado que o invólucro contendo a 

“Via Não Identificada” não continha nenhuma menção que pudesse identificar a licitante 

proponente, o que foi ratificado pelos representantes das licitantes proponentes. Feito isto, a 

Comissão Especial de Licitação procedeu a abertura do invólucro nº 02, contendo a “Via Não 

Identificada” e o invólucro nº 04, quando os representantes das licitantes proponentes 

tomaram conhecimento de seu conteúdo, constatando que os documentos da “Via Não 

Identificada” não consta nenhuma marca que possa identificar a licitante. Prosseguindo com 

os trabalhos a Comissão Especial de Licitação, em obediência ao subitem 4.2 da Seção XII do 

edital regente comunicou aos presentes que os documentos contidos nos invólucros 02 e 04 

serão encaminhados parar a subcomissão técnica que se encarregará de fazer o julgamento de 

forma individualizada. Desde já os representantes das licitantes foram noticiados que serão 

convocados para a segunda sessão pública destinada à apuração do resultado geral das 

propostas técnicas através do Diário Oficial Eletrônico deste Poder Legislativo – 

www.camarasete.gov.br -. Concedida a palavra aos representantes das licitantes proponentes 

não houve manifestação. Diante disso, a Presidente da Comissão agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrada a presente sessão pública, determinando a lavratura desta ata que 

após lida e aprovada por unanimidade foi por todos assinada. 

 

 

JAQUELINE HELENA ALVES - Presidente 

 

 

MARIA ELISA ALVES DE OLIVEIRA – 1ª Secretária 

 

 

JORGE ROBERTO DA SILVA – 2º Secretário 

 

 

TCDA BOTELHO COMUNICAÇÃO – ME - Tereza Cristina Diniz Andrade Botelho 

 

 

FAZENDA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI - Diego Felipe de Souza Quadra 
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