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Camera Municipal de Catalao
Estedo de Goids

ATA DA 2a REUNIA0 DE JULGArvlENTO DA SUBCOMISSAO TECNICA

DATA: 13/01/2023
HORARIO: 08:30h
PROCESSO: 1.857/2022
LICITACAO: TOMADA DE PRECOS N° 002/2022
TIPO: TECNICA E PRECO

OBJETO:

Contratagao   de   agencia   de   propaganda   e/ou   publicjdade   para   prestaeao   de
servieos    de    publicidade    e    propaganda,    correspondentes    ao    estudo,    ao
planejamento,   a  conceituaeao,  a  concepgao,   a  criagao,   a  execucao  intema,  a
intermediaeao  e  supervisao  da  execueao externa  e  a  distribuieao  de  campanhas
de   publicidade   aos  veiculos   e  demais   meios  de  divulgac5o,   a   criacao  e   ao
desenvolvimento  de  fomas  inovadoras  de  comunjcagao  publicifaria,  visando  a
expansao dos efeitos das mensagens e das ag6es publicitarias e demais servicos
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  Subcomissao  T6cnica  nomeada  pela  Portaria  n°  375/2022,  de  01  de
dezembro de 2022,  Luiz Carlos Bordoni,  Lidiane Silva lnacio e Frederico Cunha Elias (suplente),  nos
termos  da   Lei   n°   12.232/10,     para  a  realizacao  da   Primeira   Reuniao  visando  a   avaliaeao  das

propostas   apresentadas   no   Envelope   n°  03   identificado   contendo   o  Conjunto   de   lnformae6es
referentes  ao   licitante,  contendo  a  capacidade de  atendimento,  repert6rio e  relato  de solug6es de
problemas de comunicagao da Tomada de Preaps supracitada,

Para facilitar a indentificaeao dos avaliadores, estipulou-se a seguinte ordem:

Frederico Cunha Elias - Membro 1

Luiz Carlos Bordoni - Membro 2

Lidiane Silva lnacio - Membro 3

Ap6s  o  recebimento  dos  envelopes  da  Comissao  Permanente  de  Licitaeao  (CPL),  foi  verificada  a
existencia de 6 (seis) envelopes, os quais foram numerados e abertos para classificaeao.

Primeiramente, foram identificadas as empresas participantes e foi estipulado que seriam analisadas
na seguinte ordem, para facilitar a lancamento da pontuaeao:

Proposte 1: K+ PUBLICIDADE

Proposta 2: PARIS COMUNICACAO & MARKETING

Proposta 3: IMAGEM UNICA PROPAGANDA

Proposta 4: SOLIS PROPAGANDA

Propogta 5: ZF COMUNICACA0

Proposta 6: CANNES PUBLICIDADE

Seguindo com as analises e pontuac6es conforme o quesito 2 da valoragao da Proposta Tecnica.

A  Subcomissao  T6cnlca  faz-se  saber  que  levando  em  consideracao  o  item  3.2  do  Edital  desta
Tomada de Preaps, que em sua redacao:
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3.2.  A  Subcomissao  T6cnica  reavaliafa  a  pontuag5o  atribuida  a  urn
quesito do mesmo licitante sempre que a diferen?a entre a major e a
menor  pontuag5o for superior  a  20%  (vinte  por cento)  da  pontuapao
maxima   do   quesito,   com   o  film   de   restabelecer   o   equilibrio   das
pontuag6es  atribuidas,  de  conforrnidade  com  os  criterios  objetivos
previstos neste Edital.

Houve esta diferenpe referente a empresa PARIS COMUNICACAO & MARKETING.

Assim sendo, a Subcomissao Tecnica adotou a modificagao da pontuagao para o Membro avaliador
2, para que houvesse o equilibrio das pontuag6es atribuidas, respeitando a diferenea de no maximo
20%.  Sendo assim,  houve o seguimento da contabilizaeao das notas.

Abaixo  fica  apresentado  a  media  aritmetica  das  notas  concedidas  para  cada  proposta.  As  notas
individuais de cada urn doa membros da Subcomissao foram anotadas em planilha anexa, que ficafa
disponivel como anexo as atas das reuni6es:

PROPOST CAPACIDADE DE REPERT6RI RELATO DE SOLUCOES DE TOTAATENDIMENTO PROBLEMAS DE COMUNICAC^O

1 9,8 9,9 9,8 29,5

2 9 9,2 9 27,2

3 10 10 9,9 29,9

4 9,7 9,9 9.4 29

5 9,8 9,9 10 29,7

6 9,9 10 10 29,9

Abaixo, esta a justificativa das notas fomecidas:

Proposta 1: K+ PUBLICIDADE

Empresa  demonstrou  experiencia  quanto  a  publicidade  institucional  de  6rgaos  pdblicos;  uma  boa
formaeao  e  experiencia   dos   profissionais  em   atividades   publicitarias;   adequadas  instalag6es  e
recursos   materiais.   Apresentou   urn   repert6rio   claro,   com   linguagem   de   facil   compreensao   e
demonstrou estar apta para solu96es de problemas de comunicacao.

Propceta 2: PARIS COMUNICACAO & MARKETING

Empresa demonstrou ter experiencia quanto ao exigido  no objeto,  no entanto quanto ao repert6rio,
ficou  confusa  a  exposieao  de  suas  ideias.  Da  mesma  forma,  houve  dificuldade  de  compreensao
quanta a solueao de prob[emas de ocmunicacao.

Proposta 3: IMAGEM tJNICA PROPAGANDA

Foi  demontrada  a  devida  experiencia  quanto  a  publicidade  institucional  de  6rgaos  ptlblicos;  uma
excelente   formagao   e   experiencia   dos    profissionais   em    atividades    publicitarias;    excelentes
instalae6es  e  recursos  materiais.  Apresentou  urn  repert6rio  bastante claro,  com  linguagem  de facil
compreensao e demonstrou estar apta para solue6es de problemas de comunicacao.

Propesta 4: SOLIS PROPAGANDA
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Empresa  demonstrou  experiencia  quanto  a  publicidade  institucional  de  6rgaos  pdblicos;  uma  boa
formaeao  e   experiencia  dos   profissionais  em  atividades   publicitarias;   adequadas   instalac6es   e
recursos   materiai§.   Apresentou   urn   repert6rio   claro,   com   linguagem   de   facil   compreensao   e
demonstrou uma certa dificuldade para solug6es de problemas de comunicagao.

Propostl 5: ZIAD A. FARES PUBLICIDADE

Foi  demontrada  a  devida  experiencia  quanto  a  publicidade  institucional  de  6rgaos  ptlblicos;   uma
6tima formaeao e experiencia dos  profissionais em  atividades publicitarias;  excelentes  instalae6es e
recursos materiais, apresentandoo tambem urn repert6rio claro, com linguagem de facil compreensao
e demonstando estar apta para solug6es de problemas de comunicaeao.

Proposta 6: CANNES PUBLICIDADE

Demonstrou  experiencia  quanto  a  publicidade  institucional  de  6rgaos  ptlblicos;   uma  formaeao  e
experiencia   dos   profissionais   em   atividades   publicitarias   excelente;    instalae6es   adequadas   e
recursos  materiais  tamb6m  adequado.  Apresentou   urn  repert6rio  claro,   com  linguagem  de  facil
compreensao e demosntrou estar apta para soluc6es de problemas de comunicagao.

A Subcomissao deliberou pelo encaminhamento do resultado do julgamento dos quesitos referentes
as  infomag6es  contidas  no   Envelope  n°  03,  juntamente  com  a   proposta  e  a   planilha  com  as
pontuac6es  devidamente  justificadas  a  Comissao  Permanente  de  Licitaeao.  Nada  mais  havendo
digno de registro, esncerrou-se a  presente reuniao,  da qual foi lavrada a presente Ata devidamente
assinada por todos os membros da Subcomissao Tecnica.

CPF: 456.642.778-15
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