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ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DO ENVELOPE E – 

HABILITAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA NO 

JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE 

PREÇOS N° 003/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 136/2013 – 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços de publicidade, de caráter educativo, informativo e de 

orientação social, para os órgãos da Prefeitura Municipal de Amargosa. 

 

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e treze, às nove horas, na Sala das 

Licitações, Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Prédio da Previdência Social, Amargosa, 

Bahia, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Amargosa, 

presidida por CARLA SOUZA OLIVEIRA e formada pelos membros LEANDRO LEAL DA 

ANUNCIAÇÃO e CELSO RIBEIRO FRANÇA, designados pela Portaria n° 225, de 2013, para 

em continuidade ao Procedimento de Licitação, realizar a sessão pública para apuração do 

resultado geral das propostas técnicas da Tomada de Preços n° 003/2013, na modalidade Técnica 

e Preços, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços de publicidade, de caráter educativo, informativo e de orientação social, para os 

órgãos da Prefeitura Municipal de Amargosa. A Presidente da Comissão Permanente de 

Licitações abriu a sessão informando que a mesma não seria filmada, em razão da ausência do Sr. 

RENATO CÉSAR DOS SANTOS PEREIRA. A Presidente da Comissão Permanente de 

Licitações consignou em Ata que a esta Sessão as empresas VINTE E DOIS PUBLICIDADE 

LTDA – CNPJ 05.665.695/0001-44, ATENAS COMUNICAÇÃO LTDA – CNPJ 08.875.583/0001-

06, não se fizeram presentes, através de qualquer representante. A Presidente da CPL consta que 

publicou no Diário Oficial do Município de Amargosa (www.amargosa.ba.io.org.br) o aviso de 

convocação para esta sessão. A publicação consta da Edição nº. 157, do dia 15/10/2013. A 

Presidente da Comissão Permanente registrou em ata que nenhum recurso chegou até a CPL 

contra as decisões consignadas na Ata publicada, tendo a empresa ATENAS COMUNICAÇÃO 

LTDA remetido correspondência eletrônica ao endereço licitacaoamargosa@hotmail.com, cujo 

teor se transcreve: “Ata recebida. Não entraremos com recurso”. Dando seguimento a licitação, a 

Presidente da CPL abriu o Envelope E, contendo a Habilitação da empresa VINTE E DOIS 

PUBLICIDADE LTDA – CNPJ 05.665.695/0001-44, classificada no julgamento final das propostas 

que foi deixado na última sessão do dia 14/10/2013, que foi rubricado em todos os seus fechos 

pela Comissão Permanente de Licitações e pelos presentes. Após a conferenciados documentos, 

verificou-se que a empresa cumpriu com todos os requisitos do edital. A presidente então julgou 

habilitada a empresa VINTE E DOIS PUBLICIDADE LTDA – CNPJ 05.665.695/0001-44. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. 

Presidente e membros, submetendo-se o processo à Autoridade Competente para fins de 

adjudicação/homologação.  

 

 

 

CARLA SOUZA OLIVEIRA  

Presidente 
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