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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO   PERMANENTE 

DE LICITAÇÕES 
 

Processo n.º  3563 / 21 

 

Concorrência: n.º 13 / 21 

 

Ref.:  1ª Sessão. 
 

 

Às 09:30 hs do dia 18  / 01 / 2022, nas dependências da sala onde se 

encontra instalada a Comissão Permanente de Licitações nomeada 

através de Portaria, na Rua Joaquim das Neves, nº 211 - térreo - Vila 

Caldas, reuniram-se seus membros com a finalidade específica de 

receber os invólucros de nº 01 “Plano de Comunicação Publicitária – via 

não identificada”; nº 02 “Proposta Técnica – Plano de Comunicação 

Publicitária – via identificada”; nº 03 “Proposta Técnica – Capacidade de 

Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas de 

Comunicação”; e nº 04 “Proposta de Preços” das empresas interessadas 

em participar do certame, e dar continuidade à formalização da 

Concorrência supra, que tem por objeto a contratação de empresa 

especializada em prestação de serviços técnicos de publicidade e 

propaganda institucional, oriundo do Processo  Administrativo  n.º  

3563/21.  

 

Até a data e hora de encerramento para entrega dos envelopes, 

entregaram os invólucros supra, devidamente lacrados, as empresas:   

 

 OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA.; 

 IN TIME COMUNICAÇÃO LTDA.; 

 ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI. 

 

 



Prefeitura de Carapicuíba 
Secretaria da Fazenda                                     

Departamento de Licitações e Compras 
 

2 
 

Iniciados os trabalhos, a Comissão Permanente de Licitação recebeu os 

invólucros acima citados das empresas que estão participando deste 

certame, verificou a conformidade dos envelopes de nºs. 01 com o item 

17.2.1 do edital rubricou os lacres dos envelopes nºs. 02, e 04 que 

permanecerão lacrados e ficarão sob sua guarda e a responsabilidade 

da Comissão Permanente de Licitações, solicitou aos representantes 

presentes que fizessem o mesmo, a seguir abriu o os invólucros de nºs 

01 e 03 e rubricou os seus conteúdos e colocou os documentos desses 

envelopes à disposição dos interessados para exame e rubrica. 

O conteúdo dos envelopes de nºs 01 e 03 será encaminhado para 

análise e julgamento da Subcomissão Técnica, nos termos do item 

17.2.6 do edital.     

Oferecida a palavra não houve manifestação por parte dos interessados. 

Esteve presente à sessão na condição de ouvinte o Sr. Luiz Celso 

Piratininga da Adag Comunicação Eireli. 

Os representantes foram informados que serão convocados para a 
próxima sessão na forma do item 19 do edital, nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião para a qual se lavrou esta ata, sem 

emendas ou rasuras, que depois de lida e achada conforme vai assinada 
por todos. 
 

Comissão Permanente de Licitações: 

 

Eliana dos Santos Soares Santana – Presidente  

 

Leydiane Ferreira dos Santos – Membro   

 

Bruna Valença Mallorga – Membro  

 

Fernando Pereira da Silva – Membro – Em férias 

 

Pietro Vincenzo - Secretário 
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REPRESENTANTES CREDENCIADOS: 

 

OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA. – Gabriela Vera da Rocha Gabriel 

 

IN TIME COMUNICAÇÃO LTDA. – Cleber Martinez 

 

 

ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI – Ronaldo João 

 

 

 


