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CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM.  ATA DA REUNIÃO DA CO MISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 022/2017 – 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA – TIPO: TÉCNICA E PREÇO nº  001/2018 – 
OBJETO: Contratação de Empresa Prestadora de Serviç os de Publicidade e 
Marketing para a Câmara Municipal de Contagem .  Aos 14 (quatorze) dias do 
mês de março de 2018, às 14h, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, 
composta pelos seguintes membros, sob a Presidência do primeiro: Viviane Silva 
Diniz, Ana Carolina Valtudes e Clarice Emilia Soares Ferreira, para fins de 
verificação, quanto às formalidades legais, do material apresentado pelos membros 
da Subcomissão Técnica nomeada nos termos do Chamamento Público nº 01/2018 
e da Lei Federal nº 12.232/2010, material este relacionado aos trabalhos de análise 
das propostas técnicas apresentadas no âmbito da Concorrência Nº 01/2018 
(prestação de serviços de publicidade). Iniciando os trabalhos, informou o Presidente 
da Comissão Permanente que, no dia 14 de março de 2018, os membros da 
Subcomissão Técnica entregaram à Comissão Permanente de Licitação os 
seguintes documentos: a) ata dos trabalhos realizados pela Subcomissão Técnica, 
relativa à análise dos documentos contidos nos invólucros 1 e 3 , apresentados no 
âmbito da CONCORRÊNCIA Nº 01/2018; b)  planilhas contendo as notas dadas para 
cada um dos quesitos e subquesitos previstos no edital para a “ via não identificada 
do plano de comunicação publicitária”  (invólucro 1) e para o “ conjunto de 
informações da licitante”  (invólucro 3). Procedendo a Comissão à verificação dos 
documentos apresentados, constatou-se que a Subcomissão cumpriu as 
formalidades definidas na Lei nº 12.232/2010 e no edital da CONCORRÊNCIA Nº 
01/2018 para análise e julgamento das propostas técnicas apresentadas pelas 
licitantes. Assim sendo, informa o Presidente da Comissão que a reunião para a 
apuração do resultado geral das Propostas Técnicas (invólucros 1 e 3), conforme 
disposto no edital da CONCORRÊNCIA Nº 01/2018, fica marcada para as 14h 
(quatorze horas) do dia 19 de março de 2018 , no Plenário da CMC. Nada mais 
havendo a tratar, foram declarados encerrados os trabalhos às 16 horas, lavrando-
se a presente ata que, após lida, segue assinada pelos membros da Comissão a 
seguir nominados. Contagem, 14 de março de 2018. 
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