
 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO DOS TRABALHOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2021 - PROCESSO Nº 5.914/2021, QUE CUIDA 

DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO DE PEÇAS DE PUBLICIDADE, 

PESQUISA, REDAÇÃO DE TEXTOS DE COMERCIAIS E DE PROPAGANDA, 

EXECUÇÃO E VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE 

INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ, BEM 

COMO, SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, POR UM 

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PRORROGÁVEIS DE ACORDO COM O 

INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS 

NESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO  Aos trinta dias do mês de novembro de 

dois mil e vinte um, às nove horas, na sala de Departamento de Licitação da 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, estabelecida na Rua Sete 

de Setembro nº 701, Centro, Tremembé/SP, reuniram-se os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, doravante COPEL, neste ato representada pela Presidente 

Srta. Caroline Cristina Marcondes, Sra. Daniele Oliveira Barbosa e Srta. Patrícia 

Terezinha de Faria, de acordo com a Portaria n° 7.738/2021, acostada aos autos.  

Ato continuo a Presidente iniciou a sessão informando que a mesma será transmitida 

ao vivo pelo canais oficiais da Prefeitura, em atendimento a Lei Municipal 

5038/2021,dando início a fase de credenciamento das empresas participantes, quais 

sejam: 1) Verge Studio Comunicação Ltda., neste ato representada pelo Sr. Thiago 

Alves de Faria Pereira; 2) Aorta Comunicação e Eventos Ltda, neste ato representa 

pela Sra. Flávia Oliveira Silva; 3) In Time Comunicação Ltda, neste ato 

representada pelo Sr. Cleber Martinez; 4) Mestra Comunicação Ltda, neste ato 

representada pelo Sr. Seigi Yamauchi. Os documentos de credenciamento 

apresentados pelas licitantes participantes foram conferidos e rubricados pelos 

membros da Copel, sendo após disponibilizados para análise e rubrica dos 

representantes das licitantes participantes. Em consenso, os representantes das 

licitantes participantes, elegeram dois representantes para que os mesmos 

rubricassem a documentação apresentada na sessão, assegurando assim maior 

celeridade ao ato, sendo eles: Thiago Alves de Faria Pereira e Flávia Oliveira Silva. 

Após análise e rubrica dos documentos de credenciamento pelos membros da Copel 

e representantes das licitantes a Presidente comunicou o encerramento da fase de 

credenciamento, dando início ao recebimento dos invólucros 1,2,3 e 4. Os invólucros 

2 contendo a Proposta Técnica do Plano Publicitário (via identificada) e 4, contendo a 

Proposta de Preços, tiveram seus fechos rubricados pelos membros da Copel e 

representantes das licitantes, sendo os mesmos lacrados em caixas distintas, as 

quais ficarão sob responsabilidade da Copel. Ato continuo os invólucros 1 – Proposta 

Técnica do Plano Publicitário (via não identificada), foram conferidos pelos membros 

da Copel e representantes presentes, que certificaram a ausência de qualquer 

identificação, marca ou sinal.  

 



 

 

 

 

Os envelopes foram abertos, tendo seus respectivos conteúdos, as propostas 

técnicas do plano publicitários de todas as licitantes participantes conferidas e 

rubricadas pelos membros da Copel, sendo os mesmos disponibilizados para exame 

dos representantes presentes. Ato contínuo, os invólucros 3 contendo a Capacidade 

de Atendimento das licitantes participantes foram abertos, tendo os documentos que 

os compõe conferidos e rubricados pelos membros da Copel e colocados à 

disposição para exame dos representantes das licitantes participantes. A presidente 

da sessão informou aos licitantes presentes que todos os envelopes apresentados 

foram recebidos de acordo com o Edital, concedendo os representantes das licitantes 

presentes o direito a realizar os apontamentos que considerarem pertinentes. Os 

representantes das licitantes presentes abriram mão de constar qualquer 

apontamento em ata bem como manifestação a intenção de recurso em relação as 

decisões tomadas pela COPEL nesta sessão, conforme disposto no item 10.20 do 

edital, sendo solicitado pelo representante da licitante Mestra Comunicação Ltda., Sr. 

Seigi Yamauch a retirada da sessão antes da lavratura da ata, conforme declaração 

assinada acostada aos autos. Presente também na sessão o Sr. Eduardo Alexandre 

Godoy Sampaio – RG nº 22.307.555-3 como cidadão que acompanhou os trabalhos. 

As 12:15 minutos, a Presidente da Copel suspendeu a sessão com retorno agendado 

para às 14:00 horas desta data, para lavratura e assinatura da presente ata. 

Retomada a sessão às 14:19 min, a ata foi lida para os licitantes presentes, ninguém 

tendo nada a opor. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às 

quatorze horas e vinte e três minutos lavrou-se a presente ata que segue assinada 

pelos presentes e será divulgada na forma preconizada pela legislação vigente, em 

especial no Diário Oficial do Município, buscando atender ao disposto no artigo 109 

da Lei n.º 8.666/93. 

 

Caroline Cristina Marcondes 
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