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Poder Legislativo.
Camara Municipal de Catal5o

Estado de Goi4s
Amo 2023.

ATA DA TERCEIRA SESSAO

Procco®o n° 1.85"Z042 - Tom.da do Preeo® n° 002/2022

Aos  03  (tres)  dias  do  mes  de  fevereiro  de  2023  (dois  mil  e  vinte  e tres),  as  O9h05,  no
plenario da  sede da  Camara  Municipal  de  Catalao/GO,  reuniu-se  a  Comissao  Especial
de Licitacao,  nomeada atraves da Portaria n° 011/2043,  nos termos da  Lei n° 8.666/93 e
Lei  12.232/10, em razao do Processo n° 1857/2042 -Tomada de Precos n° 002/2022,
para realizagao da Terceira Sessao visando a jdentifica?ao do INVOLUCRO 01 -Proposta
t6cnica -via  nao  identificada do  Plano de Comunicagao  Publicitaria,  com  a abertura  do
lNVOLUCRO 04 -Proposta de Pregos, conforme Item XIV subitem 8.3 alinea "b" do edital
convocat6rio.

Diante disso, a Comissao Especial de Licitagao procedeu a abertura do INVOLUCRO 04
da  licitante  K  +  PUBLICIDADE  LTDA.  Esteve  presente  o  representante  legal  Marconi
Nunes  Macedo,  CPF 009.110.521-86.  Ap6s,  conforme  Item  XIV subitem  8.3  alfnea  "b"
do edital convocatorio, esta comissao rubricou os documentos contidos no  lNVOLUCRO
04 e foram analisados pela Comissao de Licitaeao quanto ao cumprimento das exigencias
do  edital  para  a  elaboragao  das  propostas  de  Pregos  e  foi julgada  de  acordo  com  os
criterios nele especificados.

Em seguida, a Comissao Especial de Licitacao procedeu a abertura do inv6lucro n°04 da
licjtante   PARIS  MARKETING  &  COMUNICACAO   EIRELl.   0   representante  legal  da
mesma nao esteve presente na sessao. Ap6s,  conforme Item XIV subitem  8.3 alinea "b"
do edital convocat6rio, esta comissao rubricou os documentos contidos no lNVOLUCRO
04 foram analisados pela Comissao de Licitaeao quanto ao cumprimento das exigencias
do  edital  para  a  elaboragao  das  propostas  de  Preeos  e  foi julgada  de  acordo  com  os
criterios nele especificados.

Em seguida, a Comissao Especial de Licitagao procedeu a abertura do inv6lucro n°04 da
licitante  lMAGEM  l]NICA PROPAGANDA  LTDA.  0  representante  legal  da  mesma  nao
esteve  presente  na  sessao.  Ap6s,  conforme  Item  XIV  subitem  8.3  alinea  "b"   do  edital
convocat6rio, esta comissao rubricou os documentos contidos no INVOLUCRO 04 foram
analisados pela Comissao de Licitagao quanto ao cumprimento das exigencias do edital
para a elaboragao das propostas de Pregos e foi julgada de acordo com os criterios nele
especificados.

Em seguida, a Comissao Especial de Licita?ao procedeu a abertura do inv6lucro n°04 da
licitante  CANNES  PUBLICIDADE  LTDA.  0  representante  legal  da  mesma  nao  esteve
presente   na   sessao.   Ap6s,   conforme   Item   XIV   subitem   8.3   alinea   "b"      do   edital
convocat6rio, esta comissao rubricou os documentos contidos no lNVOLUCRO 04 foram
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analisados pela Comissao de Licitagao quanto ao cumprimento das exigencias do edital
para a elaboraeao das propostas de Pregos e foi julgada de acordo com os criterios nele
especificados.

Em seguida, a Comissao Especial de Licitaeao procedeu a abertura do inv6lucro n°04 da
licitante  ZIAD  ADNAN  FARES  PUBLICIDADE  0  representante  legal  da  mesma  nao
esteve  presente  na  sessao.  Ap6s,  conforme  Item  XIV subitem  8.3  alinea  "b"   do  edital
convocat6rio, esta comissao rubricou os documentos contidos no lNVOLuCRO 04 foram
analisados pela Comissao de Licitagao quanto ao cumprimento das exigencias do edital
para a elaboragao das propostas de Pregos e foi julgada de acordo com os criterios nele
especjficados.

Em seguida, a Comissao Especial de Licjtagao procedeu a abertura do inv6lucro n°04 da
licitante  LIGRE  PROPAGANDA  LTDA  0  representante  legal  da  mesma  nao  esteve
presente   na   sessao.   Ap6s,   conforme   Item   XIV   subitem   8.3   alinea   "b"      do   edital
convocat6rio, esta comissao rubricou os documentos contidos no lNV6LUCRO 04 foram
analisados pela Comissao de  Licitaeao quanto ao cumprimento das exigencias do edital
para a elaboraeao das propostas de Pregos e foi julgada de acordo com os crit6rios nele
especificados.

E assim,  procedeu-se o calculo da  pontuagao conforme  Item XIV subitem  8.3  alinea  "e"
do  edital  convocat6rio,  mostrada  no  Anexo  1,  o  qual  as  licitantes  acima  mencionadas
obteveram os seguintes valores:

EMPRESA PONTUACAO (NP)
K +  PUBLICIDADE  LTDA 100
PARIS  MARKETING  & COMUNICACAO  EIRELl 44
lMAGEM  UNICA PROPAGANDA LTDA 100
CANNES  PUBLICIDADE  LTDA 100
ZIAD ADNAN  FARES  PUBLICIDADE 100
LIGRE  PROPAGANDA LTDA 100

Em  seguida  procedeu-se o calculo da  pontuagao  conforme  Item XIV subitem  8.3 alinea
"f' do edital convocat6rio,  mostrada  no Anexo 2,  o qual as licitantes acima mencionadas

obteveram as seguintes pontuag6es finals:

EMPRESA pONTUAeAO tNFi
K +  PUBLICIDADE LTDA 99,09
PARIS  MARKETING & COMUNICACAO EIRELl 73,19
lMAGEM UNICA PROPAGANDA LTDA 94,68
CANNES PUBLICIDADE  LTDA 93,98
ZIAD ADNAN  FARES PUBLICIDADE 93,07
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LIGRE PROPAGANDA LTDA

Portanto a licitante vencedora foi a  K + PUBLICIDADE  LTDA.  0 resultado do julgamento
da  Proposta de Prego e do julgamento final das Propostas sera publicado conforme Item
XV do edital convocat6rio. Sendo assim, a Comissao Especial de Licitagao abre prazo de
recurso  quanto  ao julgamento  das  Propostas  de  Prego,  conforme  artigo  109,  inciso  I,

::fTt:ag:.:"d::,gLne:r:a:a6v6a6£9a3aeetLaonr::,%rr;::a°repcreaEj°m:en::r:a:'b:rt::am:SosiN°vE6SLP:8'R'od:
e demais atos previstos para a quarta sessao.  Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a  sessao  da  qual  foi  lavrada  a  presente  ata  que  segue  assinada  pelos  membros  da
Comissao Especial de Licitagao:

NAYA

ADE%rfeosifeo*Aife
MEIVIBRO

CNPJ  12.860,313/0001-07
MARCONI  NUNES MACEDO -REPRESENTANTE
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ANEX0 1

Empresa: K + PUBLIC lDADE  LTDA

DESCONTOS/HONORARIOS Percentual de Pontuacao
Desconto (%) Obtida (NP)

Percentual   de   desconto   sobre   os   custos

50 50
internos,  baseado  na  Tabela  Referencial  de
Pregos em vigencia do SINAPRO/GO,  a titulo
de   ressarcimento   dos   custos   internos   dos
trabalhos realizados pela  pr6pria licitante.
Percentual  de  honorarios  incidente  sobre  os

5 25
servlgos  e  suprimentos  externos  contratados
com fornecedores de servigos especializados
referentes ao planejamento  e  a execugao de
peeas, campanhas ou acao publicitaria
Percentual de honofarios especiais,  incidente

5 25

sobre   os   servigos   e   suprimentos   externos
contratados   com   fornecedores   de   servigos
especializados quando a responsabilidade da
agencia       limitar-se,        exclusivamente,        a
contratagao   ou   pagamento   do   servigo   ou
suprimento.

TOTAL: 100

Empresa: PARIS MARKETING  &
COMUNICACAO EIRELl

DESCONTOS/HONORARIOS Percentual de pontuaeao
Desconto (%) Obtida (NP)

Percentual   de   desconto   sobre   os   custos

26 24
internos,  baseado  na  Tabela  Referencial  de
Pregos em vigencia do SINAPRO/GO, a titulo
de   ressarcimento   dos   custos   internos   dos
trabalhos  realizados pela  pr6pria  licitante.
Percentual  de  honofarios  incidente  sobre  os

15 10

servlgos  e  suprimentos externos  contratados
com fornecedores de servigos especializados
referentes ao  planejamento e a execugao de
pecas, campanhas ou acao publicitaria
Percentual de  honorarios especiais,  incidente

10 10
sobre   os   servieos   e   suprimentos   externos
contratados   com   fornecedores   de   servigos
especializados quando a  responsabiljdade da
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agencia       limitar-se,       exclusjvamente,       a
contrataeao   ou   pagamento   do   servieo   ou
suprimento.

TOTAL: 44

Empresa: IIVIAGEM  UNICA PROPAGANDA
LTDA

DESCONTOS/HONORARIOS Percentual de Pontuaeao
Desconto (%) Obtida (NP)

Percentual   de   desconto   sobre   os   custos

50 50
internos,  baseado  na  Tabela  Referencial  de
Preeos em vigencia do SINAPRO/GO, a titulo
de   ressarcimento   dos   custos   internos   dos
trabalhos realizados pela pr6pria licitante.
Percentual  de  honofarios  incidente  sobre  os

5 25
servigos  e  suprimentos externos  contratados
com fornecedores de servigos especializados
referentes ao  planejamento e a execugao de
pecas, campanhas ou a¢ao publicitaria
Percentual de honofarios especiais,  incidente

5 25

sobre   os   servigos   e   suprimentos   externos
contratados   com   fornecedores   de   servieos
especializados quando a responsabilidade da
agencia       limitar-se,       exclusivamente,       a
contratagao   ou   pagamento   do   servieo   ou
suprimento.

TOTAL: 100

Empresa: CANNES PUBL lcIDADE LTDA

DESCONTOS/HONORARlos Percentual de Pontuacao
Desconto (%) Obtida (NP)

Percentual   de   desconto   sobre   os   custos

50 50
internos,  baseado  na  Tabela  Referencial  de
Pregos em vigencia do SINAPRO/GO, a titulo
de   ressarcimento   dos   custos   internos   dos
trabalhos  realizados pela  pr6pria  licitante.
Percentual  de  honorarios  incidente  sobre  os

5 25
servigos  e  suprlmentos  externos  contratados
com fornecedores de servigos especializados
referentes ao planejamento e a execugao de
peeas, campanhas ou acao publicitaria
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Percentual de  honorarios especiais,  incidente

5 25

sobre   os   servicos   e   suprimentos   externos
contratados   com   fornecedores   de   servigos
especlalizados quando a responsabilidade da
agencia       limitar-se,       exclusivamente,       a
contratagao   ou   pagamento   do   servigo   ou
suprlmento.

TOTAL: 1 00

Empresa: ZIAD ADNAN  FARES  PUBLICIDADE

DESCONTOS/HONORARIOS Percentual de Pontuacao
Desconto (%) Obtida (NP)50

Percentual   de   desconto   sobre   os   custos

50
internos,  baseado  na  Tabela  Referencial  de
Pregos em vigencia do SINAPRO/GO,  a titulo
de   ressarcimento   dos   custos   internos   dos
trabalhos realizados pela pr6pria licitante.
Percentual  de  honofarios  incidente  sobre  os

5 25
servigos  e  suprimentos externos  contratados
com fornecedores de servigos especializados
referentes  ao planejamento e a execugao de
pecas,  campanhas ou aeao publicitaria
Percentual de honofarios especiais,  incidente

5 25

sobre   os   servigos   e   suprimentos   externos
contratados   com   fornecedores  de   servigos
especializados quando a  responsabilidade da
agencia        limitar-se,       exclusivamente,       a
contratagao   ou   pagamento   do   servigo   ou
suprimento.

TOTAL: 100

Empresa: LIGRE PROPAGANDA LTDA

DESCONTOS/HONORARIOS Percentual de Pontuaeao
Desconto (%) Obtida (NP)

Percentual   de   desconto   sobre   os   custos

50 50
internos,  baseado  na  Tabela  Referencial  de
Pregos em vigencia do SINAPRO/GO, a titulo
de   ressarcimento   dos   custos   internos   dos
trabalhos  realizados pela  pr6pria  licitante.
Percentual  de  honorarios  incidente  sobre  os

5 25servleos  e  suprlmentos  externos  contratados
com fornecedores de servicos especializados
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referentes  ao  planejamento e a execugao de
pecas,  campanhas ou aeao publicitaria
Percentual de honofarios especiais,  incidente

5 25

sobre   os   servigos   e   suprimentos   externos
contratados   com   fornecedores   de   servigos
especlalizados quando a  responsabilidade da
agencia       limitar-se,       exclusjvamente,       a
contratagao   ou   pagamento   do   servieo   ou
suprimento.

TOTAL: 1 00

ANEXO 2

Empresa: K+PUBLICIDADE  LTDA

Pontuacao da Pontua9ao dePropostadePrecos(NP) Pontuagao Final (NF)
Proposta T6cnica (PT) NF  =  I(P7')I 7]+(ivp)x3]

10

98,6 100 99,09                                    I

Empresa: PARIS IVIARKETl NG & COMUNICACAO  EIRELl

Pontuacao da Pontuaeao dePropostadePregos(NP) Pontuacao Final (NF)
Proposta T6cnica (PT) NF  =  [(Pr)I 7]+(rvp)£3]

10

85,7 44 73,19

Empresa: llvIAGEM  UN lcA PROPAGANDA LTDA

Pontua€ao da Pontuaeao de Pontuacao Final (NF)
Proposta T6cnica (PT) Proposta de Preeos(NP)

NF  =  [(PT)I 7]+(rvp)r3]
10

92,4 100 94,68

Empresa: CANNES PUBLICIDADE  LTDA

Pontuacao da Pontua9ao de Pontuagao Final (NF)
Proposta T6cnica (PT) Proposta de Preeos'NP)

NF  =  I(P7')I 7J+(IVp)*3]
10

91,4 100 93,98

ZIAD ADNAN FARES PUBLICIDADE
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Pontuacao da Pontuacao dePropostadePre§os(NP) Pontuacao Final (NF)
Proposta T6cnica (PT) NF  =  [(PT)I 7]+(JVp)r3]

10

90,1 100 93,07

Empresa: LIGRE PROPAGANDA LTDA

Pontuagao da Pontuaeao dePropostadePregos(NP) Pontuagao Final (NF)
Proposta T6cnica (PT) NF  =  [(PT)I 7]+(rvp)*3]

10

90,8 100 93,56
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