Poder Leglslativo.
Camala Municipal de Catalao
Estado de Goi6s
ATA DA la SESSAO PUBLICA DA LICITACA0
NA MODALiDADE TOMADA DE pREeos
DATA:

04/11 /2022

HORARlo:

13:30h

LICITACAO:

TOMADA DE PRECOS N° 002/2022
TECNICA E PRECO
Contratagao de agencia de propaganda e/ou publicidade para prestagao de
servigos de
publicidade e
propaganda,
correspondentes ao estudo,
ao
planejamento, a conceituagao, a concep?ao, a criagao, a execugao interna, a
intermediagao e supervisao da execu?ao externa e a distribuieao de campanhas de

TIPO:

OBJETO:

publicidade aos veiculos e demais meios de divulgaeao, a criagao e ao
desenvolvimento de formas inovadoras de comunica¢ao publicitaria, visando a
expansao dos efeitos das mensagens e das ae6es publicitarias e demais servi?os
inerentes a atividade publicitaria, destinados ao atendimento das necessidades de
comunicacao da Camara Municipal de Vereadores de Catalao.
No dia e hora supramencionados, na sala do plenario da sede da Camara Municipal de Catalao,
reuniram-se os membros da Comissao Permanente de Licitagao nomeada pela Portaria 014/2022, de
19 de janeiro de 2022, nos termos da Lei n° 8.666/93 e Lei n° 12.232/10,
para a realizagao da
Primeira Sessao PLlblica visando a jdentifjcaeao dos representantes das licitantes, o recebimento dos
envelopes n° 01, 02, 03 e 04 e confefencia de sua conformidade com o Edjtal. Aberta a sessao,
verificou-se o comparecimento das empresas: LIGRE PROPAGANDA LTDA, inscrita no CNPJ
08.600.564/0001-77, representada por Fabio Cruvinel Lacerda, CPF 013.519.016-99; CANNES
PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ 01.542.307/0001-87, representada por Divino Jos6 de
Sousa, CPF 349.262671-87; ZIAD ADNAN FARES PUBLICIDADE, inscrita no CNPJ
04.870.907/0001-62, representada por lgor Leandro Leao Oliveira, CPF 021.945.001-38; k +
PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ 12.860.313/0001-07, representada por Marconi Nunes
lv]acedo, CPF 009.110.521-86; PARIS IVIARKETING & COMUNICACAO EIRELl, inscrita no CNPJ

13.055.444/0001-76, representada por Cristian de Paula Games, CPF 182.961.098-83; lMAGEWI
UNICA PROPAGANDA LTDA, inscrita no CNPJ 41.929.946/0001-14, representada Zander Campos
da Silva Jdnior, CPF 359.679.351-34. Inicialmente, houve o recebimento dos quatro envelopes,
sendo: ENVELOPE 01: Proposta t6cnica -via nao identificada do Plano de Comunicagao
Publicitaria; ENVELOPE 02: Proposta Tecnica - via identificada do Plano de Comunicagao
Publicitaria; ENVELOPE 03: Proposta tecnica -Capacidade de atendimento, o repert6rio e os relatos
de solue6es de problemas de comunjcagao; e o ENVELOPE 04: Proposta de Pre¢o -via identificada.
A Comissao Permanente de Licitaeao conferiu se os envelopes estavam em conformidade como o
exposto no edital e rubricou no fecho nos envelopes 02 e 04, permanecendo lacrados sob a guarda e
responsabilidade da Comissao Permanete de Licitagao. Assim, procedeu-se a abertura dos
envelopes 01 e 03, sendo analisados e rubricada a documentaeao pela Comissao Permanente de
Licitaeao e pelas Licitantes. Foi identificado por parte dos licitantes que uma das propostas contidas
no envelope 1 nao estava com as folhas grampeadas como e exigido em Edital no Item 2.5, alinea I.
Foi levantado tamb6m que uma das propostas do envelope 1 continha mais que 25 (vinte e cinco
linhas), mas todos entraram em acordo da continuidade da sessao. Na Campanha "E Voce que Faz
Com urn Legislativo Atuante", descumpriu o item 2.3.1 do Edital, as pegas estao limitadas a uma para
cada meio. Foi apresentado VT 60", VT 30" e VT 15". A Campanha "Camara de Catalao a Gente
Trabalha para Voce Sorrir" descumpriu o item 2.4.2 do Edital, n5o apresentou os custos de tabela do
SINAPRO das pegas A Campanha "Veslumbrar Minha Cidade Acessivel a Todos Sem Distingao",
tamb6m descumpriu o item 2.4.2 do Edital, apresentando desconto de 50% (cinquenta por cento) da
tabela SINAPRO. Na Campanha "Faga Presente nas Decis6es do Futuro", descumpriu o Item 2.5,
alinea I (encadernagao tlnica grampeado no canto superior esquerdo. Apresentou tamb6m as peeas
da ideias criticas soltas, diferentes do que estabele
ital. Na via ao identificada, o suporte
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utilizado para prender a folder assemelha ao mesmo artificio utilizado no envelope 3 da imagem
unica, descumprindo o item 2.6 do Edjtal. Todos apresentaram estar de acordo na continuaeao das
rdbricas, dando prosseguimento a sessao.
Os licitantes pediram para que fossem abertos em
computador todos os CDs que estivessem contidos no envelope 1. Assim feito, constatou-se que os
CDs estavam todos normais e deu-se prosseguimento a sessao. Logo, foi informado a todos a

possibilidade da interposie5o de recursos. Nao sendo interposto recurso com expressa manifesta?ao
de desistencia do prazo recursal, foi informado a todos que esta Comissao encaminhara para a
Subcomissa6 Tecnica , os envelopes 01 e 03 que ap6s receber as respectivas planilhas de

julgamento referente aos envelopes 01 e 03 e demais documentos elaborados pela Subcomissao
Tecnica, sera designada a Segunda Sessao conforme item 8.2 do Edital convocat6rio. Em
cumprimento as disposig6es legais e para que surja efeitos de lei, assinamos:

ADENicIA
MEMBRO DA CPL

M¥N+AfahaALTDA
CNPJ 41.929.946/0001 -14

ZANDER CAMPOS DA SILVA JUNIOR -REPRESENTANTE

