Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PROCESSO LICITATORIO Nº 13/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, as 9 horas, a
Comissão Especial de Licitações, reuniu-se nas dependências da Câmara Municipal de
Timbó, situada na Rua Honorato Tonolli, s/nº, designada pela Portaria nº 35/2017,
para, na forma da Lei nº 12.232/2010, 8.666/1993 e 4.680/65, realizar a sessão pública
para recebimentos dos envelopes nº 1, 2, 3 e 4 com as propostas técnica e de preços
para a Tomada de Preços nº 01/2017, objeto do Processo Licitatório nº 13/2017,
destinado à contratação de Agência de Publicidade. Aberta a sessão pública foram
entregues, no horário estabelecido, os envelopes nº 1, nº 2, nº 3 e nº 4, pelas empresas Free
Reichert Comunicação Ltda., CNPJ: 80.069.289/0001-34, Semper Creative Comunicação
Ltda – ME, CNPJ: 09.415.516/0001-71 e Tempero Propaganda Ltda – ME, CNPJ:
19.786.204/0001-28, todas previamente cadastradas na forma conforme item 12. Foram
credenciados na forma do item 5 do edital Roberto Reichert, CPF: 473.842.479-37,
representante da Free Reichert Comunicação Ltda., Thiarles Reginaldo de Souza,
representante da empresa Tempero Propaganda Ltda e Lessian de Andrade Schultz,
representante da empresa Semper Creative Comunicação Ltda – ME., que entregou a
documentação e envelopes no dia 20/12/2017, porém não compareceu a esta sessão pública.
Abertos os envelopes 01 e 03 verificou-se que estes preenchiam os requisitos exigidos nos
itens 9.1.1 e 9.1.3 do edital. Antes da comissão acondicionar os documentos nos envelopes e
lacrá-los os representantes das licitantes os inspecionaram e verificaram o preenchimento dos
requisitos supra. Em seguida o conteúdo dos envelopes 01, 03, 02 e 04 foram lacrados
conforme previsão do edital, rubricados pelos membros da comissão e representantes das
licitantes, presentes. Nada mais a tratar, a presidente declarou encerrada a sessão, e, eu, Ruben
Parno, lavrei esta ata que segue assinada pelos integrantes da Comissão Especial de Licitações
e pelos representantes das licitantes presentes e será publicada no DOM –SC (Diário oficial
do
Estado
SC)
–
www.diariomunicipal.sc.gov.br
e
site
da
Câmara
www.camaratimbo.sc.gov.br.
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