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ATA DA SESSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2012 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 120.362/2012 
 

Objeto: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. 
 
Aos 20 (vinte) dias do mês de novembro do ano de 2012 (dois mil e doze), às 09:00hs (nove 
horas), na Sede do CREA/SC, em Florianópolis/SC, reuniram-se os membros da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL do CREA/SC, designados conforme Portaria n.º 036/2012, 
para os procedimentos inerentes à Sessão da Licitação em epígrafe, conforme o Edital 
respectivo e seus Anexos. O Presidente da CPL declarou a abertura e início da Sessão. 
 
1. Primeiramente nomearam-se as licitantes participantes, de acordo com os envelopes 
entregues até o horário limite, e seus respectivos representantes, quais sejam: 
 

Empresa Representante 
SAMBBA PROPAGANDA AGNALDO BITENCOURT JOSÉ 
CRIAÇÃO PROPAGANDA E PUBLICIDADE 
LTDA 

THIAGO FERNANDES FILOMENO 

DECISÃO PROPAGANDA LTDA RAFAEL NEVES DOS SANTOS 
SQUEEZE COMUNICAÇÃO ALEXANDRE GEIGER 
BZZ SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA DANIELA FONTES E SILVA VIEIRA 

COUTO 
DWAY SERVIÇOS DE MARKETING E 
PUBLICIDADE LTDA 

DAIANY ROCCO MOREIRA 

 
2. Após, passou-se ao credenciamento dos representantes presentes, acima mencionados, 
conforme requisitos do Edital e lista de credenciamento em anexo. A documentação de 
credenciamento circulou entre todos os presentes para análise e rubrica. Nada foi alegado. 
Portanto, todos os representantes presentes restaram credenciados por cumprirem com as 
exigências editalícias.  
 
3. Em seguida, todos os presentes verificaram que todas as licitantes participantes entregaram 
os seus respectivos Envelopes nº 1, nº 2, nº 3 e nº 4.   
 
4. Passou-se à conferência pelos presentes dos Envelopes nº 1 entregues, para o fim de se 
verificar se os mesmos apresentam em sua parte externa alguma menção que identifique a 
empresa licitante e/ou se apresentam marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento capaz 
de identificar a licitante ou, ainda, se estão danificados ou deformados. Nada foi alegado, pois 
foi verificado por todos os presentes que não ocorreram nenhuma dessas situações. 
 
5. Passou-se à conferência pelos presentes e rubrica dos Envelopes nº 3 entregues, para o fim 
de se verificar se os mesmos possuem em sua parte externa alguma menção que identifique a 
autoria do plano de comunicação publicitária. Nada foi alegado, pois foi verificado por todos 
os presentes que não ocorreu a situação acima descrita. 
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6. Procedeu-se à abertura de todos os Envelopes nº 1, com as vias não identificadas dos planos 
de comunicação publicitária. Foi franqueado o exame dos documentos deles constantes a 
todos os presentes. Não foi lançado nenhum código, sinal, rubrica ou marca nos Envelopes 
abertos e nem nos documentos deles integrantes. Nada foi alegado. 
 
7. Procedeu-se à abertura de todos os Envelopes nº 3, devidamente rubricados, com a 
capacidade de atendimento, o repertório e os relatos de soluções de problemas de 
comunicação. Foi franqueado o exame dos documentos deles constantes a todos os presentes, 
para rubrica. Nada foi alegado. 
 
8. Circularam entre os presentes, então, os Envelopes n.ºs 2 e 4, para verificação do 
fechamento dos mesmos e rubrica no fecho por todos os presentes. Nada foi alegado.  
 
9. O Presidente da CPL indagou a todos os presentes se havia mais alguma observação a ser 
feita, sendo de todos recebidas respostas negativas.  
  
10. Nada mais a registrar em Ata, o Presidente da CPL encerrou a Sessão às 10:35 hs, sendo 
que esta Ata, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL do CREA/SC e representantes credenciados presentes. 

 
ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA 

Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação 

FLAVIO VOLPATO JUNIOR 
Membro da Comissão Permanente de 

Licitação 
 
 

DAYSE DE CÁSSIA VIDAL 
Membro da Comissão Permanente de 

Licitação 

 
 

GABRIEL ALBA DA SILVA 
Membro da Comissão Permanente de 

Licitação 
 
 

ISABELA KATSCHAROWSKI AGUIAR 
Membro da Comissão Permanente de 

Licitação 

 
 

SAMBBA PROPAGANDA 
AGNALDO BITENCOURT JOSÉ 

 
 

CRIAÇÃO PROPAGANDA E 
PUBLICIDADE LTDA 

THIAGO FERNANDES FILOMENO 

 
 

DECISÃO PROPAGANDA LTDA 
RAFAEL NEVES DOS SANTOS 

 
 

SQUEEZE COMUNICAÇÃO 
ALEXANDRE GEIGER 

 
BZZ SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 

LTDA 
DANIELA FONTES E SILVA VIEIRA 

COUTO 
 

DWAY SERVIÇOS DE MARKETING E 
PUBLICIDADE LTDA 

DAIANY ROCCO MOREIRA  
 


