PREFEITURA DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
Av. Dr. Anysio Chaves nº 853 – Aeroporto Velho – CEP 68.030-290 – CNPJ 05.182.233/0005-08

------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017-SEMGOF.

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às dez horas, nas
dependências do Núcleo de Licitações da Secretaria Municipal de Gestão,
Orçamento e Finanças – SEMGOF reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação,
designada pela Portaria nº 007 de 26 de janeiro de 2017, composta pelos servidores
municipais Roberto César Lavor dos Santos, Aldoêmia Regis Corrêa e Pedro Gilson
Valério de Oliveira, para atender as disposições concernentes a Concorrência
Pública nº 002/2017-SEMGOF, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE
AGÊNCIA

DE

COMUNICAÇÃO,

PROPAGANDA

E

PUBLICIDADE

PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER À PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Presente à
sessão o servidor Wanderley Silva Aguiar representante da SEMED. Aberta a
sessão, e após as considerações sobre a condução do certame. Cumpre registrar
que a Administração Pública atendeu ao princípio da publicidade, pois além da
publicação no diário oficial, publicou o edital no site oficial da Prefeitura Municipal,
dando, portanto, ampla publicidade ao pleito. Considerando, que a lei não proíbe
que haja abertura de procedimento licitatório somente com a presença de um
licitante, e em respeito ao licitante presente e ao princípio da eficiência decide a
Comissão credenciar o interessado, presente atendendo o chamamento da
Prefeitura de Santarém a empresa VANGUARDA GROUP PROPAGANDA EIRELI,
CNPJ nº 12.611.098/0001-00, neste ato representada pela senhora URSULA
EMANUELLE FERREIRA PEREIRA, possuidora da cédula de identidade nº
03968932807 DETRAN/PA, que junta poderes nesta oportunidade. Dando
prosseguimento aos trabalhos, a Comissão passou a receber o Envelope nº 01 Plano de Comunicação Publicitária – Via não Identificada; Envelope nº 02 - Plano
de Comunicação Publicitária – Via Identificada; Envelope nº 03 - Demais
informações integrantes da Proposta Técnica e o Envelope nº 04 – Proposta de
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------------------------------------------------------------------------------------------------------Preços. Todos os envelopes foram apresentados conforme as disposições do
instrumento convocatório. Ato contínuo, a Comissão passou a abertura dos
Envelopes 01 e 03, passando a rubrica-los. Concluído a verificação destes e
seguindo as disposições do edital a Comissão Permanente de Licitação, decidiu
encerrar a sessão para que o conteúdo dos envelopes sejam encaminhados a
Subcomissão Técnica para apreciação e julgamento, onde após remeterão o
resultado do seu julgamento através de ata e planilhas à CPL para continuidade do
certame em nova sessão pública com abertura não inferior a três dias úteis do
recebimento destas, sendo a empresa licitante informada através de página na
internet da Prefeitura www.santarem.pa.gov.br. Ficam retidos os Envelopes nº 02 Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada e o Envelope 04 – Proposta de
Preços devidamente lacrados e conferidos pelos presentes. Perguntado a licitante
se tem intenção de apresentar alguma objeção à deliberação, está nada manifestou.
Como nada mais havia a ser tratado o Presidente mandou encerrar a sessão as
10h30min e lavrar a respectiva ata que depois de lida e achada, vai assinada por
todos. Ciente todos os presentes.

Roberto César Lavor dos Santos
Presidente

Aldoêmia Regis Corrêa
Membro

Pedro Gilson Valério de Oliveira
Membro

Wanderley Silva Aguiar
Representante SEMED

URSULA EMANUELLE FERREIRA PEREIRA
Vanguarda Group Propaganda Eireli
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