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ATA DA 4ª SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DO ENVELOPE Nº 05 

CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E O RESPECTIVO JULGAMENTO REFERENTE AO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2019, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019, 

CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE. 

 

 

 

 

Preâmbulo: Às 10 horas do dia 05(cinco) de setembro de 2019 (dois mil e dezenove), na 

Escola do Legislativo Municipal, reuniu novamente a Comissão Especial de Licitação, nomeada que 

foi pelo Ato nº 26.778, de 18 de abril de 2019, para o recebimento e a abertura do envelope nº 05, 

contendo a documentação necessária à fase de habilitação das licitantes proponentes classificadas na 

fase anterior. Convocação: Dando início aos trabalhos a Presidente da Comissão Especial de Licitação 

verificou que as licitantes proponentes foram convocadas para este ato através de publicação no Diário 

Oficial Eletrônico do Legislativo, Edição nº 1.069, de 03/09//2019, fls. 599, no Diário Oficial 

Eletrônico do Executivo, Edição nº 1.549, de 03/09/2019, fls. 600, e inserido no site oficial, fls. 601, 

tudo conforme prova os documentos inseridos aos autos. Credenciados: Atendendo a convocação se 

fizeram presentes nesta sessão as licitantes proponentes 1) FAZENDA COMUNICAÇÃO E 

MARKETING EIRELI, nesta sessão representada pelo Sr. Evandro Augusto de Araújo do Amaral 

Jardim, portador do CPF nº 080.407.116-06 e da Carteira de Identidade nº MG 13.885.778. As 

licitantes 2) P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, nesta sessão representada pelo Sr. 

Ewerson Antunes Viana, portador do CPF nº 039.272.136-83 e da Carteira de Identidade nº M 

8.668.970 e 3) PRESS360 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA nesta sessão representada pelo Sr. 

Paulo Roberto Bicalho de Lima Naves, portador do CPF nº 245.613.046-49 e da Carteira de Identidade 

nº M-699.208. A licitante proponente CRIARTE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA não 

apresentou o envelope contendo os documentos necessários para essa fase e não se fez representar 

nesta sessão pública. Abertura Envelope: Dando prosseguimento aos trabalhos a Comissão Especial 

de Licitação, juntamente com os representantes das licitantes proponentes, conferiram o lacre dos 

envelopes nº 05, constatando a sua inviolabilidade. Feito isto passou a abertura do referido envelope e 

o seu conteúdo foi entregue aos representantes para que deles tomassem conhecimento e rubricasse-os, 

o que foi feito. Em seguida foi franqueada a palavra aos representantes das licitantes proponentes a 

respeito dos documentos apresentados, quando na oportunidade o Sr. Evandro Augusto de Araújo do 

Amaral Jardim, representante da licitante Fazenda Comunicação e Marketing Eireli, assim pronunciou: 

“que o certificado do Conselho Executivo de Normas Padrão – CENP – das licitantes P&L 

Publicidade e Propaganda Ltda e Press360 Comunicação e Marketing Ltda não estão devidamente 

autenticados, bem como a Certidão Negativa de Débito Municipal da licitante PRESS360 também não 

se encontra devidamente autenticada, ou seja, sem autenticação do cartório”. O Sr. Ewerson Antunes 

Viana, representante da licitante proponente P&L Publicidade e Propaganda Ltda, aduziu que “a cópia 

do Certificado Registro Cadastral da licitante PRESS360 não está devidamente autenticada e os 

documentos da licitante Fazenda Comunicação não estão numerados”. Indagado o Sr. Ewerson 

Antunes Viana se todos os documentos da licitante Fazenda Comunicação foram apresentados 

conforme exigência editalícia, respondeu o mesmo que sim, porém, estão sem a devida numeração, 

conforme especificado no edital. Deliberação da Comissão: Diante dos apontamentos realizados 

pelos representantes das licitantes proponentes esta Comissão Especial de Licitação, com amparo no 

art. 43, § 3º da Lei Geral das Licitações, que faculta a turma julgadora, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, 

intima os representantes das licitantes PRESS360 Comunicação e Marketing Ltda e P&L Publicidade e 

Propaganda Ltda, para que no prazo de até 02 (dois) dias, encerrando em 09/09/2019, apresente a esta 

Comissão Especial de Licitação a original da Certidão Negativa Municipal e a confirmação de 
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autenticidade do certificado expedido pelo Conselho Executivo de Norma Padrão – CENP -, 

respectivamente. Registre-se, oportunamente, que a certificação de autenticidade do certificado do 

CENP poderia ser feita nesta sessão através de consulta junto ao site oficial do referido Conselho. 

Entretanto, o acesso é realizado através de login e senha, os quais os representantes nesta sessão não 

são detentores. Por concordância de todos os representantes a licitante proponente P&L Publicidade e 

Propaganda poderá encaminhar a confirmação de autenticidade do certificado CENP através de correio 

eletrônico, visto que o mesmo é obtido via site do Conselho. Encerramento: A Presidente da 

Comissão determinou a suspensão da presente sessão pública, pelo prazo de 30 (trinta) minutos, 

necessários à lavratura da presente ata. Retornando aos trabalhos esta ata foi lida, aprovada e assinada 

pelos presentes. Nada mais a tratar, a Presidente da Comissão agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a presente sessão pública. 

 

 

JAQUELINE HELENA ALVES - Presidente 

 

 

MARIA ELISA ALVES DE OLIVEIRA – 1ª Secretária 

 

 

DEISE STEPHANIE FERREIRA DA SILVA– 2ª Secretária 

 

 

PRESS360 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 

Paulo Roberto Bicalho de Lima Naves 

 

 

P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 

Ewerson Antunes Viana 

 

 

FAZENDA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 

Evandro Augusto de Araújo do Amaral Jardim 


