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PRIMEIRA ATA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00004/2018
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 09h:30min, na sala de licitações
da Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada
através da Portaria nº 035/2018, tendo por objeto a Contratação de agência de publicidade/propaganda
para criação, produção de peças publicitárias, peças de comunicação visual, peças de comunicação
eletrônica, planejamento de comunicação institucional, pesquisas, desenvolvimento de campanhas
publicitárias, divulgação de eventos e campanhas de midias de rádio, televisão e imprensa, produção de
materiais gráficos e outros elementos de divulgação, para cumprir a tarefa de fornecer aos cidadãos as
informações necessárias. Inclui-se nesta gama de demandas também matérias legais e editoração e
descrições contidas no Edital de Concorrência Pública nº 00004/2018. O Presidente inciou a sessão
com o credenciamento das empresas interessadas. Foram credenciadas as seguintes empresas:
CHARLES M. LOPES COMUNICAÇÃO LTDA-ME, com sede na Avenida Nicola Biancardi, 847 - Centro
- Linhares - CEP 29.900-206 - Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob o nº 07.674.090/0001-45,
representada neste ato por seu sócio administrador o Senhor Charles Magno Motta Lopes. Dando
prosseguimento a sessão foram recebidos os envelopes 01; 02; 03; 04 e 05, que foram lacrados. Os
envelopes 02; 04 e 05, ficaram sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, até julgamento
final. Os envelopes 01 e 03, serão encaminhados a Comissão Técnica, para análise técnica. Nada mais
havendo a ser tratado o presidente encerrou a sessão.
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