SERViCO PúBLiCO FEDERAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Biasíl

ATA DA QUARTA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA N' 1/2019
Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às onze horas, na sala de reuniões do
edifício sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR), no endereço divulgado no
site do CAU/BR, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação (CPL),
Ricardo de FrestasFrateschi Junior, como presidente, Leila Oliveira Carreiro e Alessandro de
Souza Alves, como membros, nomeados por meio da Portaria Pres n' 308, de 27 de julho de

2020. Não tendo sido interpostorecurso na fase anterior, a CPL convocou as licitantes
classificadas no julgamento técnico, na forma do Capítulo 22, para participar da quarta sessão

pública. O presidente abriu os trabalhos identificando o representante da licitante, já
credenciado em sessão anterior:
REPRESENTANTE
CNPJ
EMPRESAS
REA COMUNICAÇÃO
06.866.550/0001-74 Emerson Pagam
1 1PROPAGANDA E
MARKETING LTDA

CPF

215.295.288-01

Procedeu-se à verificação da manutenção das condições de participação das empresas
ÁREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA e CAFEÍNA COMUNICAÇÃO
E MARKETING EIRELI, únicas a enviar os documentos de habilitação, não havendo nenhum
caso de descumprimento.

Em seguida, receberam-se os invólucros n' 5 das empresas supracitadas, rubricando-se
todos os documentos pela CPL e pelo Sr. Emerson Pagam, acima identificado.
Ato contínuo. analisou-se a conformidade dos Documentos de Habilitação com as condições
estabelecidas no Edital e na legislação em vigor e colocou-se à disposição do representante
da licitante, para exame, os documentos integrantes do Invólucro n' 5.
Assim, restaram habilitadas as empresas ÁREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA
MARKETING LTDA e CAFEÍNA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI.

E

Foi informadoque o prazo para recursoé de 5 (cinco) dias úteis, contadosa partir da data
desta sessão e que o nome da licitante vencedora desta concorrência será publicado na forma
do capítulo 22, após o término da fase recursal. Nada mais tendo a declarar, lavrou-se a ata,
assinada pelos membros da CPL e pelo representante presente.
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