PROCESSO LICITATÓRIO nº 09/2018 - CONCORRÊNCIA nº 01/2018
TERCEIRA SESSÃO PÚBLICA
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniu-se
no dia 31 de outubro de 2018, às 13 horas e trinta minutos, na sala de licitações
localizada na sede da Câmara, situada na av. Presidente Vargas, n° 1.935, bairro Senador
Valadares, município de Pará de Minas/MG. No citado horário, o presidente da Comissão,
Euler Aparecido Souza Garcia, deu início à terceira sessão pública relativa à Concorrência
nº 01/2018, que tem como objeto a contratação de agência de publicidade para a
prestação de serviços publicitários de execução indireta na elaboração de projetos e
campanhas para o Legislativo do Município de Pará de Minas, nas campanhas previstas
no “BRIEFING”, que integra o Edital como Anexo VI. Aberta a sessão, na identificação dos
representantes das licitantes presentes e coleta de suas assinaturas na lista de presença,
apresentou-se para participar da sessão apenas Geovane Lopes Barbosa, representando
a empresa P E B Design e Comunicação Ltda – ME.

Procedeu-se à abertura dos

invólucros de nº 4, seguida de exame e rubrica dos seus conteúdos pela Comissão e pelo
representante presente. Constatou-se que todas as empresas ofereceram o desconto
máximo sobre as alíneas “a” e “b” do item 9.8.1 do edital, obtendo todas elas o valor de
100 pontos no cálculo do item 9.8.2.

Passou-se ao julgamento da melhor proposta,

aplicando-se a média ponderada entre a proposta técnica e a proposta de preço, obtendose o seguinte resultado, na fórmula do item 9.9 do edital: P E B Design e Comunicação
Ltda – ME em primeiro lugar, alcançando nota 97; Brasil84 Publicidade e Propaganda
Ltda - ME em segundo lugar, alcançando nota 91; Vitrine Comunicação Ltda em terceiro
lugar, alcançando nota 89,5; P&L Publicidade e Propaganda Ltda ME em quarto lugar,
alcançando nota 89.

Fica, portanto, declarada a vencedora no julgamento final das

propostas a empresa P E B Design e Comunicação Ltda – ME como a licitante mais bem
classificada na média ponderada, de acordo com os respectivos pesos, na Proposta
Técnica e na Proposta de Preços. O pregoeiro informou que o resultado do julgamento

final das Propostas será divulgado na forma da lei, com a indicação da ordem de
classificação. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada,
será assinada e juntada ao respectivo processo. Pará de Minas, 31 de outubro de 2018.

Euler Aparecido Souza Garcia
Presidente da Comissão de Licitação

Carmélia Cândida da Silva Delfino
Membro

Evandro Rafael Silva
Membro

Geovane Lopes Barbosa
P E B Design e Comunicação Ltda – ME

Anexo
Planilha Final de Apuração das Propostas de Preço
Concorrência nº 01/2018

Sessão Pública: 31/10/2018
Objeto: Contratação de agência de publicidade para a prestação de serviços publicitários
de execução indireta na elaboração de projetos e campanhas para o Legislativo do
Município de Pará de Minas, nas campanhas previstas no “BRIEFING”.
PF = (NFPT X 0,60) + (NFPC X 0.40)
PF = Pontuação final
NFPT = Nota Final Pontuação relativa à proposta técnica
NFPC = Nota Final Pontuação relativa à proposta comercial

P&L Publicidade e Propaganda
Brasil84 Publicidade e Propaganda
Vitrine Comunicação
P e B Design e Comunicação

PF - (81,5 X 0,60) + (100 X 0,40) = 88,9 = 89
PF - (85 X 0,60) + (100 X 0,40) = 91 = 91
PF - (82,5 X 0,60) + (100 X 0,40) = 89,5 = 89,5
PF - (95,5 X 0,60) + (100 X 0,40) = 97,3 = 97

Euler Aparecido de Souza Garcia
Presidente da Comissão de Licitação
Evandro Rafael Silva
Membro
Carmélia Cândido da Silva Delfino
Membro

