NOVA LIMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
3° ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. REFERENTE A
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001-2017

As 13 h e 30 min do dia dezenove de maio de dois mil e dezessete reuniram-se em
sessão pública a Vice-Presidente da Comissão Permanente de Licitação do município de
Nova Lima, no exercício da presidência, e os membros de apoio abaixo correlacionadas
para 3a sessão referente à concorrência pública 001/2017. Fizeram-se presentes as
seguintes empresas: ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING; CASABLANCA
COMUNICAÇÃO;
FAZENDA
COMUNICAÇÃO
E
MARKETING;
FILADÉLFIA
COMUNICAÇÃO INTERATIVA, ORO COMUNICAÇÃO E 18 COMUNICAÇÃO LTDA. A
empresa OCP COMUNICAÇÃO LTDA não compareceu. Foram credenciados os
representantes das agências ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA e 18
COMUNICAÇÃO. Os licitantes presentes elegeram a Sra. JÚLIA REGHIN GOMES DA
COSTA, representante da ORO COMUNICAÇÃO e o Sr. MARCELO AUGUSTO
FRANCHINI
BRANQUINHO,
representante
da
FILADÉLFIA
COMUNICAÇÃO
INTERATIVA, para conferir e rubricar os envelopes "A2" - Proposta técnica (plano de
comunicação - via identificada). Indagados os licitantes a respeito dos envelopes "A2" e
sua observância em relação ao edital nenhuma empresa manifestou objeção. Após, foi
realizada a identificação dos envolucros "A1" - Proposta técnica (plano de comunicação via não identificada). Indagados os licitantes a respeito da identificação do envelope "A1"
e sua observância em relação ao edital, os licitantes pediram para constar em ata que o
caderno com o plano de comunicação não identificado da empresa OCP COMUNICAÇÃO
LTDA estava em outra pasta. A Comissão analisando o fato constatou que embora
estivesse em outra pasta não identificada "A1" de outra agência o referido caderno estava
devidamente numerado de acordo com a via não identificada, assinalado como licitante 6
e ademais foi o único caderno que estava fora da pasta, o que não acarretou prejuízo na
identificação. Procedida a identificação foi apurado o resultado final da proposta técnica
conforme quadro abaixo:
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Em seguida, indagados os licitantes se existia mais algum fato para constar em ata o
representante da agência CASABLANCA COMUNICAÇÃO informou que somente
constaria algo em ata se tivesse acesso ao material das demais licitantes^ A Co
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informou que todo o material está disponível para livre consulta a partir do fim desta
sessão até o findar o prazo estabelecido para recurso. A Comissão disponibilizou uma
(01) cópia das planilhas e atas de trabalho da subcomissão técnica nesta sessão para
todos os licitantes presentes informando que o referido material bem como esta ata estará
disponível no site da prefeitura e será enviado por e-mail para as licitantes. Nada mais
havendo a tratar a reunião foi encerrada e redigida a presente ata que deve ser lida e
assinada pelos presentes.
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19 de Maio de 2017.
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