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ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

CONVITE DE PREÇOS N.° 21/2018 - PROCESSO Nº 2832/2018 
 

Aos 14 (Quatorze) dias do mês de agosto do ano de 2018, às 09h00min, reuniram-se na 
Sala de Licitações os membros abaixo identificados da Comissão Permanente de Licitações e demais 
presentes para, em terceira convocação, procederem ao recebimento e abertura dos envelopes de 
documentação e proposta apresentados para o Convite supracitado, cujo objeto é a Contratação de 

empresa para publicação de avisos de licitações em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo. 
 
Foram convidadas a participar desta licitação as empresas JKR Publicidade, Rota 

Publicidade, Soluções Publicidade, Publidias, DC Comércio, DCI, Diário de Notícias, Diário SP, Gazeta 
SP, Agência Inova, Agência Publicar, Destak Publicidade, Publiqueserv, Phideias, Pquadrado, Carvalho 
& Rodrigues, Fábrica & Galeria Brasil, Parladonna, Grupo Fusione, Temanet, Fuga Propaganda, Better , 
Wenkt, Grupo MM e Época Propaganda, conforme consta do processo Administrativo.   

 
As empresas Gibbor Brasil, Luz Publicidade e Agência WM manifestaram interesse em 

participar desta licitação. As empresas Rota Publicidade e Phabrica de Produções entregaram seus 
envelopes na forma legal. 

 
Por ser esta a terceira convocação para este procedimento e por tratar-se de demanda 

necessária ao bom andamento das atividades da Administração, a Comissão decide prosseguir com o 
processo. 

Os envelopes recebidos foram rubricados pelos presentes. Abertos os envelopes de 
documentação das empresas licitantes, todo seu conteúdo foi rubricado pelos presentes e depois de 
avaliado, a Comissão considera a documentação apresentada conforme e ambos os licitantes 
habilitados. Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. 

 
A Comissão decide prosseguir com o certame. Foram abertos os envelopes de proposta 

apresentados pelos licitantes e da mesma forma os documentos constantes foram rubricados pelos 
presentes e foram extraídos os seguintes valores propostos para esta licitação: 

 

Rota Publicidade – R$ 30.000,00 
Phabrica de Produções – R$ 20.845,25 
 

Estando a proposta conforme e o valor proposto compatível com o valor previsto no 
processo a Comissão declara a empresa Phabrica de Produções VENCEDORA desta licitação. Aberta 
a palavra, não houve manifestação dos presentes. 

 
Nada mais havendo a constar, lavrou-se esta ata que vai assinada pelos membros abaixo 

identificados da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos e pelos 
representantes dos licitantes presentes e será divulgada pelos meios e formas legais, preservando o 
direito de manifestação de quaisquer interessados. 
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