
 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 09/2018 - CONCORRÊNCIA nº 01/2018  

QUARTA  SESSÃO PÚBLICA 

 

 

 
A Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Câmara Municipal de Pará de Minas 

reuniu-se no dia 19 de novembro de 2018, às 9 horas, na sala de licitações localizada na 

sede da Câmara, situada na av. Presidente Vargas, n° 1.935, bairro Senador Valadares, 

município de Pará de Minas/MG. No citado horário, o presidente da Comissão, Evandro 

Rafael Silva, deu início à quarta sessão pública relativa à Concorrência nº 01/2018, que 

tem como objeto a contratação de agência de publicidade para a prestação de serviços 

publicitários de execução indireta na elaboração de projetos e campanhas para o 

Legislativo do Município de Pará de Minas, nas campanhas previstas no “BRIEFING”, que 

integra o Edital como Anexo VI. Aberta a sessão, foi feita a identificação dos 

representantes das licitantes presentes e coleta de suas assinaturas na lista de presença, 

tendo se apresentado  Geovane Lopes Barbosa, representando a empresa P E B Design 

e Comunicação Ltda – ME e  Jane Karine Xavier, representando a empresa Brasil84 

Publicidade e  Propaganda Ltda-ME. Foram recebidos os invólucros nº 5, procedendo-se 

ao exame e rubrica de seus conteúdos pela Comissão e pelos representantes das 

licitantes presentes. Os documentos referentes à qualificação econômico-financeira foram 

analisados pela Diretora Contábil, Orçamentária e Financeira da Câmara. Após a análise 

da documentação,  o presidente da CPL comunicou que as empresas P E B Design e 

Comunicação Ltda – ME e  Brasil84 Publicidade e  Propaganda Ltda-ME foram 

HABILITADAS e as demais participantes INABILITADAS, permanecendo a classificação 

referente à última sessão, declarando a empresa P E B Design e Comunicação Ltda – ME 

vencedora deste processo, e que o resultado da habilitação será divulgado na forma da 



 

 

lei. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será 

assinada  e juntada ao respectivo processo.  Pará de Minas, 19 de novembro de 2018. 
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