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ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e 

“B” PROPOSTA apresentados ao CONVITE n.º 026/2012, destinado a prestação 

de serviços de locação de infraestrutura para realização do evento “Virada Cultural”. 

Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às 09:30 horas, 

reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações para Modalidade 

Convite, instituída pelo Decreto Municipal n° 12.970/98, nomeada pelo Exmo. Sr. 

Prefeito, através da Portaria nº 76.298/2012 composta por: Ellen Cristina Ângelo Costa 

Lino como presidente; Adriane Aparecida Zanetini como membro e suplente de 

presidente; Elizabeth Aparecida Rodrigues de Lima como membro; Raphael Bernardes 

Peixoto dos Santos e Rosélia Salomão Mesquita como suplentes de membros, na Sala 

de Licitações do Departamento Central de Compras da Secretaria Municipal de 

Administração, situada na Avenida Anchieta, n° 200, 6º andar, nesta cidade de 

Campinas, Estado de São Paulo. Encerrado o prazo para a apresentação dos envelopes 

“A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e “B” – PROPOSTA, a Sra. Presidente 

abriu a sessão pública constatando a participação das seguintes empresas: 1) Piaf 

Produções Artísticas Eventos e Locações Ltda  - EPP, representada pelo Sr. José 

Francisco Leite da Cunha, 2) A.N.V. Barnabé Produções Artísticas Ltda – ME 

representada pelo Sr. Fabricio Augusto Portugal. A Sra. Presidente procedeu à abertura 

do envelope ”A” – Documentos de Habilitação das empresas participantes do 

presente certame, que após os documentos terem sido examinados e rubricados pelos 

presentes, foram juntados ao processo administrativo nº 12/10/16.753 em nome da 

Secretaria Municipal de Cultura, recebendo as numerações iniciais e finais a seguir 

indicadas:  1) Piaf (de fls. 168 a 210), 2) A.N.V.  (de fls. 211 a 229. Analisada a 

documentação pela Comissão, verificou-se que as empresas Piaf Produções 

Artísticas Eventos e Locações Ltda  - EPP  e A.N.V. Barnabé Produções 

Artísticas Ltda – ME  atenderam ao exigido no subitem 4.1 do edital licitatório, tendo 

sido, portanto, consideradas HABILITADAS. Em seguida foi concedida a palavra aos 

representantes presentes para apresentação de RESSALVAS e não havendo interesse 

em apresentá-las para escrituração em Ata, e desistência expressa do direito de 

interpor recurso, a Sra. Presidente procedeu à abertura do envelope “B” PROPOSTA 

das empresas habilitadas, os quais foram rubricados e examinados pela Comissão e 

representantes presentes, recebendo as numerações iniciais e finais a seguir indicadas: 

1) Piaf (de fls. 230 a 232, 2) A.N.V. (de fls. 233 e 234). Comprovada a condição de 

ME da empresa A.N.V. Barnabé Produções Artísticas Ltda – ME, conforme 

balanço de fls.235 a 241.  Analisadas as propostas, a Comissão decide por 

CLASSIFICAR em primeiro lugar a proposta da empresa Piaf Produções Artísticas 
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Eventos e Locações Ltda  - EPP  para os itens 01 e 05, no valor total de R$ 

24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais) e DESCLASSIFICAR a proposta da 

empresa Piaf Produções Artísticas Eventos e Locações Ltda  - EPP para os itens 

02,03,04 e 06 e a proposta da empresa A.N.V. Barnabé Produções Artísticas Ltda 

– ME para os itens 01,02,03,04,05 e 06 por apresentarem preços excessivos quando 

comparados com os pesquisados pelo Município de Campinas, incorrendo no subitem 

7.4.3. do Edital. Em seguida foi concedida a palavra aos representantes presentes para 

apresentação de RESSALVAS e não havendo interesse em apresentá-las para 

escrituração em Ata, e desistência do prazo legal de recurso de que trata o artigo 109, 

Inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/93. Embasada no Art.48 § 3º da Lei 

Federal 8.666/93 e havendo a concordância dos licitantes, a Comissão agendou para o 

dia 16/05/2012 às 14:30 hs. a sessão de abertura da nova proposta para os itens 02, 

03, 04 e 06, escoimada das causas da desclassificação. E nada mais havendo a tratar, 

foi encerrada a presente Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada 

por todos. 

 

 

Ellen Cristina Ângelo Costa Lino 

Presidente 

 

 

  Elizabeth Ap. Rodrigues de Lima          Raphael Bernardes Peixoto dos Santos  

                  Membro                         Membro 

 

 

Piaf Produções Artísticas Eventos e Locações Ltda  - EPP  

José Francisco Leite da Cunha          

 

 

A.N.V. Barnabé Produções Artísticas Ltda – ME  

Fabricio Augusto Portugal 


	  Elizabeth Ap. Rodrigues de Lima 
	        Raphael Bernardes Peixoto dos Santos                              
	                  Membro
	                        Membro

