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FOLHA DE ATA Nº 347/2018 
ATA DA SESSÃO REALIZADA PARA CREDENCIAMENTO DE 
PARTICIPANTES E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 01 – 
Proposta Técnica (via não identificada); 02 – Proposta Técnica (via 
identificada); 03 – Proposta Técnica (Portfólio) e 04 – Proposta 
Financeira RELATIVOS À LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA 
DE PREÇOS Nº 030/2018. OBJETO: contratação de uma agência 
de publicidade para prestação de serviços inerentes à atividade 
publicitária, para atender as necessidades da Administração 
Municipal. 
 

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala 
de licitações da Prefeitura Municipal, esteve reunida a Comissão de Licitações nomeada 
através da Portaria nº 229/2018, de dezessete de maio de dois mil e dezoito, composta 
por NILEIDE T. PERSZEL como presidente, e os membros: JULIO BARRETO MAIA 
JÚNIOR e PRISCILA DE LUCA, para recebimento dos envelopes “01 – Proposta 
Técnica (via não identificada); 02 – Proposta Técnica (via identificada); 03 – Proposta 
Técnica (Portfólio); 04 – Proposta Financeira, bem como a abertura dos envelopes 01 – 
Proposta Técnica (via não identificada) e 03 – Proposta Técnica (Portfólio) conforme 
item 10 do edital da licitação acima citada. A divulgação do ato deu-se por Aviso de 
Licitação, publicado nos seguintes meios: Diário Oficial da União seção 3 nº 191 do dia 
03/10/2018 página 237; Diário Oficial do Estado do Paraná, edição nº 10286, do dia 
02/10/2018 páginas 25 e 26; Jornal de Beltrão, edição nº 6547 do dia 02/10/2018 página 
5A; Diário Oficial dos Municípios do Paraná/AMP nº 1603 do dia 02/10/2018 página 68; 
bem como o Aviso e Edital foram disponibilizados no site oficial do Município de 
Francisco Beltrão www.franciscobeltrao.pr.gov.br e do Tribunal de Contas do Estado 
www.tce.pr.gov.br. O Aviso de rerratificação do edital foi publicado nos seguintes meios: 
Diário Oficial do Estado do Paraná, edição nº 10297 do dia 18/10/2018 página 33; Jornal 
de Beltrão edição nº 6558, do dia 17/10/2018 página 16; Diário Oficial dos Municípios do 
Paraná/AMP nº 1613 do dia 17/10/2018 página 80, Diário Oficial dos Municípios do 
Paraná/AMP nº 1621 do dia 29/10/2018 página 52; disponibilizados ainda no site oficial 
do Município de Francisco Beltrão www.franciscobeltrao.pr.gov.br. Aberta a sessão 
pública da licitação, a Comissão iniciou o credenciamento dos participantes, cuja carta 
de credenciamento (modelo “A” do anexo II do edital) e documentação para 
credenciamento foram entregues fora, e antes do recebimento de envelopes, conforme 
item 8 do edital. O registro em ata foi disponibilizado simultaneamente em telão, de 
forma a oportunizar aos participantes o acompanhamento dos trabalhos. Foram 
credenciados os seguintes participantes: 01 – AGÊNCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA 
CNPJ nº 14.175.362/0001-28 representada na sessão por Gustavo Antoniolli Moschetta; 
02 – BLANCOLIMA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI CNPJ nº 72.491.186/0001-
30 representada na sessão por Elvis Candido Lima; 03 – DUDACOM MARKETING 
INTEGRADO EIRELI CNPJ nº 24.811.536/0001-55 representada na sessão por Diogo 
Tamoio Velasque Fedumenti; 04 – ADAMO AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA - ME  
CNPJ nº 05.862.801/0001-80 não representada na sessão. As empresas BLANCOLIMA 
COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI; DUDACOM MARKETING INTEGRADO 
EIRELI e ADAMO AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA – ME declararam-se 
microempresa ou empresa de pequeno nos temos do item 8.6 do edital, desta forma 
aptas aos benefícios da LC 123/2006 e suas alterações. A seguir foi realizada, com 
acompanhamento dos presentes, a consulta de impedidos de licitar no sitio do Tribunal  
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FOLHA DE ATA Nº 348/2018 
ATA DA SESSÃO REALIZADA PARA CREDENCIAMENTO DE 
PARTICIPANTES E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 01 – 
Proposta Técnica (via não identificada); 02 – Proposta Técnica (via 
identificada); 03 – Proposta Técnica (Portfólio) e 04 – Proposta 
Financeira RELATIVOS À LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA 
DE PREÇOS Nº 030/2018. OBJETO: contratação de uma agência 
de publicidade para prestação de serviços inerentes à atividade 
publicitária, para atender as necessidades da Administração 
Municipal. 

 
de Contas do Estado do Paraná através do número do CNPJ das participantes, a qual 
resultou em nenhum registro ou item encontrado. Findo o credenciamento, a Comissão 
recebeu os envelopes das participantes verificando os critérios de apresentação 
conformidade com o item 9 do edital. Iniciando a “primeira fase da licitação – Proposta 
Técnica” a Comissão Permanente de Licitação – CPL procedeu a abertura dos 
envelopes 01 e 03 (item 10.1) para encaminhamento a Subcomissão Técnica constituída 
pela Portaria Municipal nº 470 de 06/11/2018, a qual realizará a análise e julgamento do 
conteúdo apresentado. A comissão informou que os interessados serão convocados 
para nova sessão pública para apuração do resultado geral das propostas técnicas. 
Nada mais a tratar foi concluída a lavratura da presente ata, que segue assinada pelos 
seus membros e participantes que assim desejarem. A presidente da comissão deu por 
encerrada a sessão às dez horas e trinta minutos.  
 
 

NILEIDE T. PERSZEL PRISCILA DE LUCA JULIO BARRETO MAIA JUNIOR 
Presidente CPL Membro CPL Membro CPL 

 
 
 

Gustavo Antoniolli Moschetta Elvis Candido Lima 
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA BLANCOLIMA COMUNICAÇÃO E 

MARKETING EIRELI 

 
 
 

Diogo Tamoio Velasque Fedumenti 
DUDACOM MARKETING INTEGRADO EIRELI 

 
 
Em tempo: (para lembrar para próxima licitação): onde consta na ata: 
... Iniciando a “primeira fase da licitação – Proposta Técnica” a Comissão Permanente de Licitação – CPL procedeu a 
abertura dos envelopes 01 e 03 (item 10.1) 
Completar da seguinte forma, como de fato foi realizado só não constou em ata: 
 
... Iniciando a “primeira fase da licitação – Proposta Técnica” a Comissão Permanente de Licitação – CPL procedeu a 
abertura dos envelopes 01 – proposta técnica (via não identificada) convocados todos os participantes da sessão a 
visualizarem juntos na mesa da comissão, se havia alguma marca, sinal, rasura, etiqueta ou qualquer outro elemento 
capaz de identificar a licitante, sendo por unanimidade concordaram ausência destes elementos, portanto foi cumprido 
este quesito por todas as participantes. Em seguida foram abertos os envelopes de nº 03 – Portfólio ou proposta 
técnica via identificada contendo as demais informações da Proposta Técnica, ocasião em que os membros da 
comissão rubricaram folha a folha dos documentos apresentados, e após repassados aos representantes presentes 
para também rubricarem folha a folha o seu conteúdo...... 


