
ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 
 
 

MODALIDADE: CONVITE Nº 09/2012 
 
TIPO: MENOR PREÇO 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de consultoria em marketing qu e 
dê assessoria na prospecção e sensibilização da “Na scente” dentro do CEFET-MG visando atender ao Projeto 
FAPEMIG SHA-APQ-03461-11 celebrado entre FAPEMIG, CEFET-MG e FUNDAÇÃO CEFETMINAS, conforme 
especificações técnicas em anexo. 
 
 
Às 10:00 horas, do dia 16 de outubro de 2012 , nas dependências da Fundação Cefetminas , reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitação para abertura das propostas dos licitantes, conforme critério previamente estabelecido e 
divulgado, em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
Apresentaram propostas as seguintes empresas: GERE CONSULTORIA LTDA, FÁBRIKA COMUNICAÇÃO 
INTEGRADA LTDA e SOCIEDADE ESTRATÉGICA DE COMUNICAÇÃO LTDA num total de 03 (três) licitantes. 
Compareceu a abertura da sessão a senhora Natália Meroto Tostes representante da empresa SOCIEDADE 
ESTRATÉGICA DE COMUNICAÇÃO LTDA . 
O representante da empresa FÁBRIKA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA senhor Robson Fontenelle Mascarenhas 
chegou a sessão de licitação às 10:12 horas. 
A Comissão então deu seguimento ao certame em questão abrindo os envelopes contendo os documentos de 
habilitação das empresas licitantes, sendo rubricados e vistos pelos presentes. 
Após análise dos documentos de habilitação, a Comissão concluiu que as empresas GERE CONSULTORIA LTDA, 
FÁBRIKA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA e SOCIEDADE ESTRATÉGIC A DE COMUNICAÇÃO LTDA foram 
habilitadas  de acordo com o exigido no edital.  
Os licitantes presentes concordaram em abdicar do direito de recurso quanto à habilitação. Foi feito também contato 
telefônico com o Sr. Luis Fernando Filipe Gelape representante da empresa GERE CONSULTORIA LTDA que também 
concordou em abdicar do direito de recurso quanto a habilitação.   
Assim, a Comissão de Licitação passou para a fase seguinte dando prosseguimento a abertura dos envelopes com as 
propostas de preços das empresas habilitadas, sendo os seguintes os preços em reais (R$) apresentados: 

GERE 
CONSULTORIA 

LTDA  

FÁBRIKA COMUNICAÇÃO 
INTEGRADA LTDA  

SOCIEDADE 
ESTRATÉGICA DE 

COMUNICAÇÃO LTDA  

 
R$ 14.400,00 

 
R$ 14.300,00 

 
R$ 14.300,00 

Foi realizado sorteio entre as empresas FÁBRIKA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA  e a empresa SOCIEDADE 
ESTRATÉGICA DE COMUNICAÇÃO LTDA , por terem apresentado a proposta de preço no mesmo valor, a empresa 
FÁBRIKA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA  logrou-se como vencedora do sorteio.  
Sendo assim, a Comissão de Licitação determinou o prazo de 05 (cinco) dias úteis para análise da proposta e 
informação do resultado final. 
Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 
 
Licitantes Presentes: 
 
Natália Meroto Tostes   ___________________________________ 
 
Robson Fontenelle Mascarenhas  _____________________________ 
 
Comissão Permanente de Licitação : 
 
Presidente _________________________________________ ___________________ 
 
Membro  ___________________________________________ _________________ 
 
Membro  ___________________________________________ _________________ 


