
FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA 
Autarquia Municipal de Ensino Superior 

 

Av. Maior Nicácio, 2377, CEP: 14.401-135, Franca-SP 
Fone: 16-3713-4000 www.direitofranca.br 

ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS 
DOCUMENTOS DE “PROPOSTAS DE PREÇOS” DA TOMADA DE PREÇOS N.º 

001/2017. 

Aos 14 (catorze) dias do mês de julho de 2017 às 14h, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitações para, na forma da Lei n.º 8.666/93, proceder a abertura dos envelopes para julgamento 
das “PROPOSTAS DE PREÇOS” da Tomada de Preços n.º 001/2017, objeto do processo 
administrativo n.º 06/2017, destinado à contratação de empresa especializada para prestação em 
locação de espaço publicitário, para produção e veiculação de 100 (cem) placas de outdoor, no 
formato de 9x3 metros, impressão em 4 (quatro) cores (policromia), a serem veiculadas nos 
períodos (por quinzena – bi-semana) e nas cidades descritas no termo de referência do processo 
licitatório. Procedeu-se ao recebimento dos envelopes, tendo-os apresentado as empresas 
“Comercial Vivace Midia Ltda-ME”, CNPJ 18.921.052/0001-66, cujo representante é Ana 
Carolina Marconi; “IM Publicitária Ltda -ME”, CNPJ: 18.291.808/0001-30, cujo representante 
Rosana Pádua Palermo; “Oriun Painéis Ltda – EPP”, CNPJ: 04.851.658/0001-68, cujo 
representante é Marlúcia Aparecida Branquinho Celestino; “T S Arabatzoglou Consultoria-ME”, 
CNPJ: 25.245.674/0001-87, cujo representante é Rubens Elias Moreira. Ato contínuo, foram 
recebidos os envelopes de propostas e habilitação, abertos os envelopes de habilitação, constatou-
se que a Empresa “T S Arabatzoglou Consultoria-ME”, deixou de apresentar a  Prova de Inscrição 
no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal relativo à Sede ou ao domicílio da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame, sendo inabilitada. 
Logo após, abriu-se o envelope da Empresa “Comercial Vivace Midia Ltda-ME”, também  
constatou-se que deixou de apresentar a  Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual 
ou Municipal relativo à Sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame, sendo inabilitada. Em seguida foram abertos os envelopes 
das Empresas “IM Publicitária Ltda -ME” e “Oriun Painéis Ltda – EPP”, as quais foram 
habilitadas. A Comissão procedeu a abertura dos envelopes para análise das propostas e o 
mapeamento dos preços das empresas habilitadas para a presente licitação. Constatou-se que a 
Empresa “IM Publicitária Ltda -ME” apresentou a proposta de preços, porém não devidamente 
assinada pelo seu representante ou procurador, sendo assim desclassificada. Remanesceu tão 
somente a proposta da Empresa “Oriun Painéis Ltda – EPP”, a qual sagrou-se vencedora do 
certame com todos os documentos condizentes com o Edital. A comissão estando de posse do 
mapa comparativo de preços, amparada pelo critério de julgamento de Menor Preço Global e 
demais condições descritas no edital, decide por unanimidade de seus membros, julgar e, de 
consequência sugerir a adjudicação do objeto licitado à empresa vencedora do certame: “Oriun 
Painéis Ltda – EPP”, CNPJ: 04.851.658/0001-68, representada pela procuradora Marlúcia 
Aparecida Branquinho Celestino, RG: 18.071.070-9, CPF 101.698.518-50, apresentando 
proposta no valor global anual de R$ R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Os licitantes foram 
alertados quanto ao prazo de cinco dias úteis, previsto em Edital, para apresentação de recursos 
caso seja de seu interesse. Nada mais havendo a relatar sobre a fase de julgamento das 
“PROPOSTAS DE PREÇOS” e “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, a Comissão encerra 
os trabalhos com a lavratura da presente ata que, após lida e achada  conforme, vai assinada pelos 
membros dessa Comissão e pelos licitantes habilitados presentes, em seguida submetida à 
apreciação da autoridade superior, para se assim entender e concordar, promover a sua 
adjudicação e homologação do objeto licitado à empresa vencedora. Esta ata será extratada e 
publicada no site oficial da Faculdade de Direito de Franca, para conhecimento de todos 
interessados e para que surta os efeitos de publicação conforme determina a lei, ficando os autos 
desde já com vistas franqueados aos interessados.  
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Membro da COPEL 
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