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ATA DE SESSÃO PÚBLICA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 001/2022 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 06594/2022

Aos 14 (catorze) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às 09 horas, a Comissão
Permanente de Licitação, nomeada pelos Decretos nº 27.259/2022, nº 27.447/2022, nº 27.626/2023 e nº
27.686/2023 composta pelas servidoras Érica Reis Danieleto Ferreira, Giuliana Arpini Torezani e Kristieli
Katarina Rodrigues da Silva, sob a presidência da primeira, reuniu-se na sala de licitações da Prefeitura
Municipal de Colatina-ES, para 4ª Sessão Pública, abertura do Invólucro "5" (Documentos de Habilitação),
referente  ao  procedimento  acima  epigrafado,  instaurado,  objetivando  a  contratação  de  serviços  de
publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, conforme descrito no termo de
referência e anexos do presente edital.

Estava presente o Sr. Ramon Vago, servidor, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal da Fazenda para
análise da documentação Qualificação Econômico Financeira.

Compareceu a sessão, o representante legal da licitante DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA o
Sr. Luiz Roberto Campos da Cunha, entregando o Invólucro “5” (Documentos de Habilitação), devidamente
lacrado.
 
O  representante  legal  da  licitante  IDEIAS  COMUNICACAO  E  PUBLICIDADE  LTDA,  Sr.  Arlles  Santos
Conceição não se fez presente, assim não houve a entrega do Invólucro “5” (Documentos de Habilitação).

Foi  realizada  a  sessão  pública  para  análise  dos  Documentos  de  Habilitação,  com  os  seguintes
procedimentos:

a) identificação do representante da licitante presente; 
b)  abertura  do  invólucro  n.  5  (Documentos  de  Habilitação),  cujos  documentos  foram  rubricados  pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação, o Secretário Adjunto da Secretaria Municipal da Fazenda e
pelo representante da licitante presente;
c) análise dos Documentos de Habilitação com as condições estabelecidas no Edital e na legislação em
vigor;
d) disposição do representante da licitante, para exame, os documentos integrantes dos invólucros n.  5
(Documentos de Habilitação);

Informamos que o servidor Sr. Ramon Vago foi responsável pela análise da documentação de habilitação,
relativa  ao  subitem 13.2.4  –  Qualificação  Econômico  Financeira,  tendo  o  mesmo aferido  que  todos  os
documentos apresentados pela empresa  DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA, atenderam as
exigências editalícias no que se refere ao subitem. 

Após a análise da documentação apresentada no envelope (Invólucro "5"),  constatou-se que a empresa
DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA  sob o CNPJ nº 05.682.285/0001-01 atende às exigências
editalícias, sendo declarada HABILITADA. 

Fica aberto o prazo recursal,  que será contado a partir  de 15/02/2023 a 24/02/2023, o qual deverá ser
protocolado no Protocolo Geral da Município de Colatina, em dias úteis, das 12h às 17h.

Ato seguinte, a Presidente questionou o licitante presente se haveria alguma observação ou comentário a
registrar,  ocasião em que não houve qualquer questionamento e informou que a Ata desta sessão será
encaminhada por e-mail para as empresas participantes do certame e ainda será disponibilizada no site da
Prefeitura Municipal de Colatina – Aba Licitações. 

O resultado desta sessão será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo na
data de 15/02/2023, para conhecimento dos interessados.
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Nada mais havendo a deliberar, foi encerrada a sessão e para constar foi lavrada a presente ata, sendo
integrante do Processo nº 06594/2022.

_________________________________________
Érica Reis Danieleto Ferreira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

__________________________________________
Kristieli Katarina Rodrigues da Silva

Membro da Comissão Permanente de Licitação

__________________________________________
Giuliana Arpini Torezani

Membro da Comissão Permanente de Licitação

__________________________________________
Ramon Vago

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal da Fazenda

__________________________________________
Sr.  Luiz Roberto Campos da Cunha

Representante da empresa DANZA ESTRATÉGIA E COMUNICAÇÃO LTDA
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