
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARÁ DE MINAS PARA APRECIAÇÃO E DEFERIMENTO/INDEFERIMENTO DOS 

INSCRITOS PARA O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018

Aos vinte e um dias do mês do mês de maio de dois mil e dezoito, às 14 horas, na sala de 

licitações nº 3-8, localizada na sede da Câmara, situada na av. Presidente Vargas, n° 

1.935, bairro Senador Valadares, município de Pará de Minas/MG, reuniu-se a  Comissão 

de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas com o objetivo de apreciar, analisar e 

julgar as inscrições dos interessados em compor a Subcomissão Técnica para julgamento 

de propostas técnicas apresentadas em licitação na modalidade Concorrência, que será 

instaurada pela Câmara Municipal de Pará de Minas objetivando a contratação de 

agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade, nos termos da Lei 

Federal nº 12.232/2010. Os trabalhos foram iniciados com a apreciação da documentação 

apresentada, constatando-se que os inscritos são em número de 10 (dez), considerando 

os que preencheram a ficha e entregaram documentação, os quais estão relacionados a 

seguir: Marilva Keesen Greco (com vínculo); Wilson Martins Caldas de Oliveira (sem 

vínculo); Anderson Henrique Moreira Santos (sem vínculo); Gabriel Capanema Tavares 

(sem vínculo); Leonardo Crespo Teixeira (sem vínculo); Débora de Guimarães Costa (sem 

vínculo); Ricardo Praxedes Campolina Ferreira (sem vínculo); Rodrigo Alves Marques 

(sem vínculo); Geisiane Ferreira Rodrigues (sem vínculo); e Átila Barbosa de Souza (sem 

vínculo). Registra-se que Isabella Bagni Passos preencheu a ficha de inscrição, mas não 

apresentou documentação, declinando do interesse em compor a Subcomissão Técnica. 

Feita a apreciação e análise das inscrições, a Comissão Permanente de Licitação 

concluiu pelo INDEFERIMENTO da inscrição do candidato  Átila Barbosa de Souza, com 

fulcro no item 03.02. do edital, uma vez que não foi apresentado por esse candidato nem 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior 

na área de comunicação, publicidade ou marketing nem comprovação de matrícula 

regular em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação 



(Graduando), mas tão somente contrato de trabalho; e  a Comissão Permanente de 

Licitação deliberou pelo DEFERIMENTO das demais inscrições, uma vez que os inscritos 

atenderam as exigências do Edital de Chamamento Público nº 01/2018.  Nada mais 

havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada  e juntada 

ao respectivo processo.  Pará de Minas, 21 de maio de 2018.
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