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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA  

 

ATA Nº 004/2018. 

CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 

OBJETO: Contratação de até 02 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de 
publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. 
 
Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se a Comissão Especial de 
Licitação devidamente designada pelo Decreto Municipal nº 058/2018 para dar continuidade aos 
procedimentos referente a Concorrência em epígrafe. As licitantes foram informadas na Ata da 
sessão pública nº 3, que não havendo interposição de recursos contra o julgamento da fase das 
propostas de preços, as licitantes ficariam convocadas a apresentarem os invólucros nº 5, contendo 
os documentos de habilitação. Foi apresentado documento de credenciamento da empresa G/PAC 
COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. Desta forma, estavam presentes nesta sessão os 
representantes das empresas: 

EMPRESAS REPRESENTANTE 

 

1. G/PAC COMUNICAÇÃO INTEGRADA 
LTDA. 

Viviane Graziele Gomes Linzmeyer – CPF nº 
004.849.419-41 

2. MASTER PUBLICIDADE LTDA. Cicero Gustavo Rohr – CPF Nº 018.925.239-14 

O Presidente da Comissão Especial de Licitação efetuou nesta data o recebimento e abertura dos 
invólucros para habilitação das 2 licitantes classificadas na fase das propostas de preços. Em ato 
contínuo, a Comissão iniciou os trabalhos com a abertura dos invólucros de habilitação, sendo 
rubricados pela Comissão e pelos representantes. A Comissão em ato contínuo iniciou a sessão 
informando como seriam os procedimentos, esclareceu que seria verificada a numeração contida nos 
documentos e havendo divergência o fato seria registrado em ata, não podendo as empresas alegar 
futuramente qualquer irregularidade. A sessão foi suspensa temporariamente para análise da 
documentação. Foi verificada a autenticidade das certidões emitidas pela internet. O balanço 
patrimonial das 2 licitantes foi analisado pela responsável técnica do Setor de Cadastro do Município. 
Na análise dos balanços, verificou-se que os índices atendem ao exigido em edital, conforme 
relatórios de análise em anexo. Os representantes não demonstraram interesse em fazer 
observações quanto à documentação apresentada. O resultado do julgamento da habilitação foi 
divulgado em sessão pública com a habilitação das duas licitantes classificadas, ou seja, as 
empresas: G/PAC COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. e MASTER PUBLICIDADE LTDA. e será 
publicado no DOM de 08/06/2018 e Jornal do dia 11/06/2018. Fica aberto o prazo recursal até às 18h 
do dia 18/06/2018. Os representantes das presentes receberam cópia da Ata. Nada mais tendo a 
constar deu-se por encerrada a reunião, sendo a ata lida por mim, Heitor Manfrinato, assinada pela 
Comissão e pelos representantes presentes. 
 
 

Heitor Manfrinato 
Presidente 

 
 

 
Sonia Rosana Pereira da Silva Zanetti         Tania Mara Grossi Fernandes de Freitas 
                       Membro                                                                                      Membro 
 
 
Sandra Terezinha Pereira dos Santos             Soeli Pereira da Silva Teixeira 
                Membro                           Membro 

 
 

Cristiano Roberto Pantarotti                    Mariliz da Luz Borba Sóppa 
               Membro                                                                                                   Membro 
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