
 

 

EXTRATO DA ATA DA  TERCEIRA  SESSAO DA TOMADA DE PR EÇOS 001/2017/PMNO. Às 

oito horas do dia vinte e oito abril de dois mil e dezessete na sala de reuniões do departamento de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT, reuniram-se os membros da CPL nomeados 

pela Portaria 207/2017, para dar providencias a tomada de preços 001/2017 cujo objeto trata-se da 

contratação de agencia de publicidade e propaganda para o estudo, o planejamento, a conceituação, 

a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa a 

distribuição de publicidade em mídia imprensa radio, som automotivo, mídia eletrônica, criação de 

campanhas aos veículos de comunicação, publicação no diário oficial, jornal de grande circulação 

da região e demais serviços descritos no § 1º do art. 2º. da Lei 12.232/10, objetivando promover a 

divulgação  Das ações da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT Compareceu para sessão uma 

única empresa  DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA ME, cadastra da no CNPJ 

10.757.389/0001-78, neste ato representada pela Senhora  Ilioniza Lima, portadora do documento de 

identidade RG sob número 8148200-0. A empresa supra citada apresentou os envelopes 01, 02,03 e 04 

que ficaram de posse da CPL para ser repassados os envelopes 01 e 02 a subcomissão técnica para analise 

dos seus conteúdos. As oito horas e catorze minutos apresentou-se o representante da empresa AGENCIA 

DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA GC LTDA -EPP, cadastrada no CNPJ 23.718215/0001-48, neste 

ato representada pelo Senhor  Raimundo Nonato Souza Ferreira, portador do documento de identidade 

RG sob número1143450-3, porem o mesmo não pode participar da sessão, pois no objeto convocatório, 

edital, não continha registros de tolerância para o atraso dos participantes. Mediante estes fatos fica 

remarcada a sessão para apresentação da pontuação da empresa e abertura dos envelopes 03 e 04 na 

quinta feira dia 04/05/2017 às dezesseis horas.   
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