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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRENCIA N' 1/2019

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dez horas e dez minutos, na
sala plenária do Conselho Federal de Economia (COFECON), no endereço divulgado no site
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR), reuniram-se os membros da Comissão
Permanente de Licitação (CPL), Ricardo de Freitas Frateschi Junior, como presidente, Leila
Oliveira Carreiro e Aureledi da Paixão Paulino, como membros, nomeados por meio da
Portaria Pres n' 260, de I' de julho de 2019. Esteve presente, também, Lorena de Souza
Guimarães, estagiária do CAU/BR, para auxiliar os trabalhos.

O presidente abriu os trabalhos identificando os representantes das licitantes, por meio dos
documentos exigidos no capítulo 9 do edital. Foi informado que os dados descritos na lista de
credenciamento serão utilizados para notificações das fases posteriores desta licitação.
Foram credenciadas as seguintes empresas:

Registrou-se que a empresa Engenho Propaganda S/S LTDA, CNPJ n' 76.924.497/0001 -04,
nesta oportunidade, já credenciou para as próximas fases a Sr' Solange Virar Almeida, CPFlgjjj:)
n' 092.21 7.598-57. K ,/

Passou-se, então para a verificação do cumprimento das condições de participação nos
termos do Capítulo 5 do edital. Em seguida, foi nomeada uma comissão dos licitantes para
rubrica dos documentos, composta por Eliag!..Nascente, Tatiana Cardoso dg~Souza e
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  EMPRESAS

l LUME COMUNICAÇÃO EIRELI
2 VMP8 COMUNICAÇÃO EIRELI

3
GRITO PROPAGANDA EIRELI -
EPP

4
ENGENHO PROPAGAN DA S/S
LTDA

5
RADIOLA PROPAGANDA E
PUBLICIDADE LTDA - ME

6 OBJECTIVA COMUNICAÇÃO
LTDA
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Patrique Xavier de Lima. Foi solicitada, então, a entrega dos invólucros n' 1 , n' 2, n' 3 e n' 4
de cada empresa, seguida a ordem acima relatada. Separou-se o invólucro n' l e procedeu-
se a assinatura dos invólucros n' 2 e 4. Seguiu-se à abertura do invólucro n' l e rubrica das

páginas pela CPL e pela comissão de licitantes, diante de todos os presentes.

As 12h45 foi feita uma pausa para almoço, retornando às 14h00, quando foram abertos os
invólucros n' 3. Por sugestão da comissão de licitantes, quando da abertura desses
invólucros, os mesmos foram rubricados apenas na primeira e última página pela CPL e pela
comissão de licitantes.

Foi oportunizado momento para que os licitantes consignassem em ata suas observações a
respeito dos conteúdos expostos, não havendo manifestação a este respeito.

Informou-se, então, que os licitantes serão convocados para a próxima sessão na forma do
capítulo 22 do edital para continuidade do processamento do presente certame.

Assim, nada mais tendo a declarar, foi lavrada ata assinada pela CPL e pelos licitantes
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