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Licitações

ATA LICITA¢A0 TOMADA DE PRE¢O N9 01/2022

PROCESSO N° 26/2022

Aos 16 dias do mss de agosto de 2022, as 10:15 horas reuniram-se na sala das
Comiss6es, os membros da Comissao Permanente de Licitacao, designada pela Portaria

®

n9 01/2022, composta pelos servidores: Ad6Iia Andrade de oliveira (Membro), Jo5o
Roberto Nascimento Andrade (Presidente) e Ant6nio Jos6 Cardozo de Carvalho

(Membro) para abertura da sessao pdblica cujo objeto 6: a contratac5o de servicos de
publicidade e propaganda prestados por agencia de publicidade e propaganda,

compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por
objetivo a pesquisa, o estudo, o planejamento, a conceituacao, a concepcao, a criacao,
a producao, a veicula¢5o, a execuc5o interna, a intermediagao e a supervis5o da
execu€5o externa e a distribui¢5o de pecas e ac6es publicitarias junto a pdblicos de

interesse nos veieulos de comunicac5o, redes sociais e demais meios de divulgacao.
Compareceu a empresa: ELTON DA S ANDRADE PUBLICIDADE, CNPJ 26.031.594/0001-91,

6

representada par Elton da Silva Andrade, RG 15.348.367-99. 0 Presidente da CPL abriu a

presente sess5o, apresentou os demais membros desta Comissao e prosseguiu-se com a
apresentac5o dos respectivos documentos de identificac5o. Efetivou-se o creclenciamento em

conformidade com as disposic6es do ato convocat6rio. Ato continuo. a CPL recebeu os

eitvekqu nl Q|. nB 02, no 03 da llcrtatite. todos em confomldede com as eidr€nclas com]da.
ro Item 9 a 10 do edrt=I, pohem o Eirmlope na4 n5o cont]nha a devlda ldenfflcafao ex)glda em
Edital. Diante do supra mencionado foram devoividos todos os envelopes entregues pela
empresa licitante. E, devido ao exposto, a CPL declara infrutifera a presente Sess5o, reabrindo o

prazo pare realizacao do Novo Certame o qual ocorrera aos dias 05 de Setembro de 2022, as
10hs. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da CPL declarou encerrada a Sessao e foi levrada

a presente ata, que segue assinada pelos membros da CPL e demais presentes .Vale salientar

que com o objetivo de resguardar o sigilo necess5rie ao julgamento das Propostas T6cnicas a
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divulga¢ao da

presente ata

seguifa

o constante no item

19.1.4 deste edital, sendo

posteriormente publicada em imprensa oficial. Fica registrado que sera divulgado na data de

hoje, em imprensa oficial, comunicado dando ampla divulgacao a nova data do Certame.

A COM ISSAO:

joAobefuRthN DRADE
(PRESIDENTE)

'...,,;ialirif:5
utlQ,:.a i.Ag`oL i- UXZ;.3j2i.J`cL
E:.,C:A,:66z,::
MEMBRO)

ADELIA ANDRADE DE OLIVEIRA

(MEMBRO)

en al t`>`.Ou A4p.a
ELTON DA S ANDRADE PUBLICIDADE

Elton da Silva Andrade, RG 15.348.367-99
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COMUNICADO DE REABERTURA DO PRAZO PARA REALIZActo DA 10
SESSAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS NO 01/2022.

®

Comunicainos aos interessados a reabertura do prazo para a apresentapao da
documentacao prevista mos itens 9 e 10 e subitens do edital de Tomada de Pregos n°
01#022, cujo objeto e a contratacao de servicos de publicidade e propaganda prestados
por agencia de publicidade e propaganda, compreendendo o conjunto de atividades
realizadas integradamente que tenham por objetivo a pesquisa, o estudo, o planejamento,
a conceituapao, a concepcao, a cnapao, a producao, a veiculapao, a execucao intema, a
intermediapfro e a supervisao da execucao externa e a distribuiqao de pecas e apses
publicifarias junto a pbblicos de interesse mos veiculos de comunicagiv, redes social.s e
demais meios de divulgagiv; designando-se a Drimeira sessao Dara o dia 05/09/2022
as 10:00 hs. A reabertura de prazo deve-se ao nao comparecimento de interessados, em
16 de agosto de 2022, com a documentagao prevista em edital.

Dessa forma, fica, desde ja, agendado certame Dare o dia 05/09#022. as
lo:00h para a realizapao de sessfro ptiblica no Predio da Camara de Vereadores de
Valenga, situada na Run Vereador Ant6nio Souza, n° 139, Tamarineiro, Valence EA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

`ftQ*c\ f ro±
' i-:

I

i
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ATA LICITACAO TOMADA DE PRE¢O Ng 01/2022

PROCESSO N° 26/2022

Aos 05 dias do mes de setembro de 2022, ds 10:15 horas reuniram-se na sala das
Comiss5es, os membros da Comissao Permanente de Licitagao, designada pela Portaria
ng 01/2022, composta pelos servidores: Ad6lia Andrade de Oliveira (Membro), Joao

Roberto Nascimento Andrade (Presidente) e Antchio Jos6 Cardozo de Carvalho

(Membro) para abertura da sessao ptlblica oujo objeto €: a contratac5o de servicos de
publicidade e propaganda prestados por agencia de publicidade e propaganda,

compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por

objetivo a pesquisa, o estudo, o planejamento, a conceituac5o, a concepcao, a criacao,
a producao, a veiculacao, a execucao intema, a intermediac5o e a supervisao da
execuc5o extema e a distribuicao de pecas e a¢6es publicitarias junto a ptlblicos de
interesse nos veioulos de comunicag5o, redes sociais e demais meios de divulgagao.
Compareceu a empresa: ELTON DA S ANDRADE PUBLICIDADE, CNPJ 26.031.594/0001nol,

representada por Elton de Silva Andrade, RG 15.348.367-99. 0 Presidente da CPL abriu a

presente sess5o, apresentou os demais membros desta Comiss5o e prosseguiu-se com a
apresenta9ao dos respectivos documentos de identificacao. Efetivou-se o credenciamento em

conformidade com as disposic6es do ato convocat6rio. Ato continuo. a CPL recebeu os

envelopes n9 01. n9 02. n9 03 e n9 04 da licitante. todos em conformidade com as exiF!encias
contidas ne item 9 e 10 do edital. Em ato contfnuo, foram abertos e rubricados pela Comissao
o contetldo e o envelope dos inv6lucros 1 - Pleno de Comunicacao Publicitaria - Via nao

identificada e inv6lucro 3 -Proposta Tecnica: Capacidade de Atendimento, Repert6rio e Relatos

de Solu¢6es de Problemas de Comunicacao. Bern como, foi mantido fechado e sob a guerda

desta Comissao os envelopes n9 02 e n9 04, devidamente rubricados par esta Comissao, os quais
permanecerao lacrados sob os cuidados desta. Desde j5 informa que os inv6Iucros n9 01 e n9 3
serao encaminhados para a Comiss5o Especial T€cnica (subcomiss5o).

0 Presidente da
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Comissao de Licitac5o questionou a participante se havia interesse de recorrer, conforme
orientacao do item 19.2.5, do processo de entrega dos inv6lucros, o participante nao manifestou
tal interesse. Por fim, o Presidente da Comiss5o informou que a licitante sera convocada para a

pr6xima sessao na forma do item 21 deste edital, ficando, desde j5, ciente. Nada mais havendo

a tratar, a Presidente da CPL declarou encerrada a sess5o e foi lavrada a presente ata, que segue
assinada pelos membros da CPL e demais presentes. Vale salientar que com o objetivo de
resguardar o sigilo necessario ao julgamento das Propostas T6cnicas a divulgac5o da presente

ata seguird o constante no item 19.1.4 deste edital, sendo posteriormente publicada em
imprensa oficial.

A COMISSAO:

(PRESIDENTE)

A#i;LiDR#Di*Liv#RQAQ(MEMBRO)

(MEMBRO)

± ch §`OL DJbL
ELTON DA S ANDRADE PUBLICIDADE

Elton da Silva Andrade, RG 15.348.367-99

P5gina 2 de 2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MUIWQJY0MKY1MEQ5QTJFRD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
4 de Outubro de 2022
7 - Ano VI - Nº 1143

Valença

ATA LICITA¢AO TOMADA DE PRECO Ng 01/2022

PROCESSO N° 26/2022

Aos 09 dias do mss de setembro de 2022, as 08:15 horas reuniram-se na sala das
Comiss6es, os membros da Comiss5o Permanente de Licita¢ao, designada pela Portaria
n9 01/2022, composta pelos servidores: Adelia Andrade de Oliveira (Membro), Joao
Roberto

Nascimento Andrade (Presidente)

e Ant6nio Jose Cardozo de Carvalho

(Membro) para abertura da sessao ptiblica cujo objeto 6: a contrata¢5o de servi¢os de
publicidade e

propaganda

prestados

por agencia

de publicidade e

propaganda,

compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por
objetivo a pesquisa, o estudo, o planejamento, a conceituacao, a concepc5o, a cria€ao,
a producao, a veiculaeao, a execuc5o interna, a intermedia€ao e a supervisao da
execug5o externa e a distribui¢ao de pe¢as e a¢6es publicitarias junto a pdblicos

de

interesse nos veiculos de comunicac5o, redes sociais e demais meios de divulgac5o.
Compareceu a Subcomissao Tecnica designada conforme sorteio ocorrido em sessao do dia
08/08/2022, sendo: Luciano Muniz de Sousa, Mate'us Sacerdote dos Santos e Wellington Luis

Anuncia¢ao de Almeida. 0 Presidente da CPL abriu a presente sess5o, apresentou os demais

membros desta Comiss5o e, atendendo as exigencias editalicias constantes no item 19.2.6, "a",
realizou a entrega do inv6lucro n9 01, com as vias nao identificadas do Plano de Comunicacao
Publicitaria a Subcomissao T6cnica. Vale salientar que ficou estabelecido, desde ja, urn prazo de

05 dias dteis para entrega a esta Comiss5o Permanente de Licita¢ao da ata de julgamento dos
Planos de Comunica¢ao Publicitarias, de planilha com as pontua¢6es e de justificativa das raz6es

que as fur`damentaram em cada caso, em conformidade com a previsao contida no item 19.2.6,
"c". Dessa forma, fica estabelecida a data limite de 16 de setembro de 2022, na sede desta Casa
Legislativa na Rua Vereador Ant6nio Sousa, 139, Tamarineiro, Valen€a -BA; obedecendo o

horario de funcionamento deste 6rgao, das 7:30 as 13:30 h, para entrega dos documentos acima
mencionados pela Subcomissao T6cnica. Nada mais havend

a tratar, o Presidente da CPL
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declarou encerrada a sessao e foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos membros da
CPL e demais presentes.

A COMISSAO:

JOAO

thdrA#

ADE

(PRESIDENTE)

rl

i©_

AT#LfA#D#oLitE#A-~
(MEMBRO)

LUCIANO

ii:-:-.=--SOUZA

(Membro Subcomissao T6cnica)

i

i.i"`'..il
I

a
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CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VALENCA

J+i

ILM°. SR. JOAO ROBERTO ANDRADE

DE

SUBCOMISSAO TECNICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO

026/2022-

F`EF.: FAZ REFERENCIA A ENTREGA DA PRllvIEIRA ATA DE JULGAIVIENT0 DA

SUBCOIVIISS^O TECNICA

Senhor Presldente,

a

Apraz-nos dirigir a V. Sa. para entregar-lhe a primeira ata de julgamento da

subcomissao t6cnica do processo licitat6rlo 026/2022.
Salientamos que todo processo ocorreu em conformidade com as premissas do
edital, abarcando a notificagao de todos os membros da comissao neste processo, senso
assjm julgamos todos os itens separadamente, unificamos nossas notas e dividimos o
valor total para que alcan¢ssemos a analise dos itens preconizados.

mformamos ainda que estaFf+os
esclareclmentos que se facam necessarios.

a

disposieao

ae

stia

pessoa

pare

At.te,

a,

Valenca, 12 de Setembro de 2022
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COMUNICADO A SUBCOMISSAO TECNICA

Em 13 de setembro de 2022, a Comissao Permanente de Licitac5o recebeu da
Subcomiss5o T6cnica nomeada no curso do processo administrativo no 26/2022, o
inv6lucro no 01 juntamente com a ata de julgamento da via nao identificada do Plano
de Comunicac5o Publjcifaria.

De inieio, convem destacar que o objeto do certame em apreco 6 regulado por lei
especifica, a saber, a Lei Federal 12.232, de 29 de abril de 2010, que instituiu normas

gerais para licitac6es e contratac6es de servicos de publicidade pela Administracao
Pdblica, apliedveis a Uniao, Estados, Distrito Federal e Municl'pios, bern como a

e

Administracao indireta e todas as entidades controladas direta ou indjretamente por

essas pessoas politicas.
A referida lei preve uma s€rie de mecanismos para garantir a objetividade do julgamento,

entre os quais a padronizacao das formas de apresentacao das propostas tecnicas, bern
coma crjterios de julgamento que deverao ser rigorosamente observados pela Comissao
de Licitagao e pela Subcomissao T6cnica. Neste ponto, vale mencionar o disposto pelo
art. 11, §40, IV da referida Lei:

Art. 11. tis inv6lucros com as propostas tecnicas e de pregos sefao

entregues a comiss§o permanente ou especial na data, local e
hordrio determinados no instrumento convocat6rio.

§ 42 0 processamento e o julgamento da licltac5o obedecerao ao
seguinte procedimento :

IV - elaborap5o de ata de julgamento do plano de comunica¢o
publicit6ria e encaminhamento a comiss5o permanente ou

especial, juntamente com as proposfas, as planilhas com as

pontuap6es e a justificativa escriica dos

fundamentaram em cada case;

-:`.:`.-`..:_:i`--``:`..=
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Em atendimento as disposi¢des da legisla€5o em vigor, o Edital preve, nos itens 19.2.6,
alinea "c" o seguinte:

19.2.6 N5o tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua

desisteneia ou, ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos,

ser5o adofados os seguintes procedimentos:

c) elaborap5o e erlcamlnhamento, pela Subcomiss5o T6cnica a

Comiss5o Permanente de Licitac5o, da ata de julgamento dos
Planos

e

de

Comunicac5o

Publicit6ria,

de

planilha

com

as

pontuac6es e de justificatiifa escrite das raz6es que as
fundamencaram em cada case;
Mais adiante, disp6e o item 19.2.7 do instrumento convocat6rio:

19.2.7. As planilhas previsfas nas ali'neas "c" e ``f" do subitem

19.2.6 colifefao, respectivamerrfe, as porituap6es de cada

membro pare cada subquesito do Plano de Comunicap5o
Publicit6ria de coda licitante e as pontuapdes de cads membro
para os quesitos Capacidede de Atendimento, Repert6rio e Relatos
de Soluc6es de Problemas de Comunicac6o de cada Licitante.

Diante do quanto exjgido pela Legislac5o em vigor e pelo instrumento convocat6rio,

®

resolve esta Comissao Permanente reencaminhar a Subcomissao o inv6lucro 01,

acompanhado da ata de julgamento proferida, para que sejam acostados, conforme as
disposic6es do art. 11, § 40, incs. IV e VI, da Lei 12.232/2010 e itens 19.2.6, ali'nea ``c"

e item 19.2.7 do Edital -Tomada de Pre€os noo1/2022:
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apl?:atiin
A

cOMissAO DE LiciTAcao

cA"RA mu+NicipAL DE vE-RE-ADonEs DE vAt.ENCA
ILMO. SR. PRESIDENTE -JOAO ALBERT0 ANDRADE
DE

SuBCOM[SSAO T£CNICA DO PROCESSO LICITAT6RIO DE TOMADA DE PRE¢OS 001/2022
NESTA

FAz REFERENciA: ADEQUACAO DE ANALlsE DA suBcOMissao

EM RETORNO AO COMUNICAD0 PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA¢AO, A
SBCOMISSA0 T€NICA VEM POR MEIO DESTE, COMUNICAR QUE ADEQUANDO-SE AO PEDIDO
EMANADO POR ESTA EQUIPE ESTAMOS CUMPRINDO 0 PRECONIZAD0 PEIA LEI FEDERAL

®

12.232/2010, ESPECIALMENTE 0 DEMANDAD0 N0 ART. 11, §49, lv.
ESTANDO DEVIDAIVIENTE ENQUADRADO N0 QUE PRECONIZA APRESENTANDO A PLANILHA

COM PONTUA¢OES ATRIBufDAS POR CADA MEMBRO, AL£M DA JUSTIFICATIVA COLETIVA

DAS PONTUACOES ATRIBufDAS.

SENDO 0 QUE SE APRESENIA PARA 0 MOMENTO, SUBSCREVEMOS.

CPF 054 506 175 00

®
Luc[Adi«,z
MEMBRO

907 386 085 72

®
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MUIWQJY0MKY1MEQ5QTJFRD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
4 de Outubro de 2022
13 - Ano VI - Nº 1143

Valença

PRIMEIRA ATA DE JULGAMENT0 DA SUBCOMISSAO TECNICA
PROCESsO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO 26/2022
LOCAL: SALA DE COMISSOES DA CAMARA IVIUNICIPAL DE VEREADORES DE VALENCA -BA

TOMADA DE PRE¢OS 01/202Z

AOS QUINZE DIAS DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, AS 11:10H, REUNIRAM-SE NA SALA

DE

COMISS6ES

DA

CAMARA

MUNICIPAL

DE VALENCA,

LOCALIZADA

NA

RUA ANT6NIO

GERMINIANO DOS SANTOS, OS MEMBROS DA SUBCOMtssA0 TECNl€A AP6S SORTEtos E RITOS
REALIZADOS PERANTE ORDENACAO DO EDITAL 0001/2022. 0 ENCONTRO PROCEDE A ANALISE
E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS PARA A LICITACAO.

AP6S A LEITURA COMPLETA DO EDITAL, PROCEDEU PELO SENHOR MATEUS SACERDOTE DOS

SANTOS, AAPRESENTACAO AOS MEMBROS LUCIANO MUNIZ DE SOUSA E WELLINGTON Luis DA

ANUN€lAEA0 DE Al.MEIDA, DE UM ENVELOPE CONTENDO uM PIANO DE COMUNtcAgAO

®

PUBLICITARIA CONTIDO POR 20 PAGINAS DE PAPEL A4, MAIS CAPA PROTETORA DE MATERIAL

TIPO PLASTICO, ENVOLVENDO 0 DOCUMENTO.
EXPLICADO PELO SENHOR WELLINGTON ANUNCIACAO QUE SE PROCEDERIA A SEGUINTE

ANALISE PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERvl¢OS

PuBLtcIDADE, DE CARATER EDU€ATIVO, lNFORMATIVO E DE ORtENTAEAO SOCIAL, PARA A
ADMINISTRAcho

DA

CAMARA

MUNICIPAL

DE

VALENCA,

CONFORME

ESPECIFICAC6ES

E

CONDl¢6ES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

A SUBCOMISSAO ESTABELECEU EM COMUM ACORDO A FORMA DE CODIFICA¢AO D0 PLANO
DE COMUNICACAO PUBLICITARIA, lDENTIFICANDO-O COM 0 NUMERO 01 A UNICA PROPOSTA,

PARA FACILITAR 0 LANquMENTO DA PONTUAcho. FEITA A ANALtsE tNDIvtDUALIZADA A
SUBCOMISSAO ENTENDEU QUE A PROPOSTA ATENDEU AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO

EDiTAL, E Ap6s AVALiAcao DA MESMA REsuLTOu-sE A sEGuiNTE PONTUACAO:

®
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ANALISE MEMBRO MATEUS SACERDOTE
TOTAL

PLANO DE COMUNl€AO

C6DIGO DA AGENCIA
RACIOciNIO

ESTRATEGIA DE

BAslco

cOMUNicAeAO

10

01

15

lDEIA CRIATIVA

ESTRATEGIA

DE MiD[A iNAO-MiDIA

13

12

50

ANALisE MEMBro iu€iAi\io MUNiz
PLANO DE cOMUNiero

TOTAL

C6DIGQ DA AGENCIA

01

RACIOCI'NIO

ESTRATEG IA DE

BAs'co

COMUNICACAO

10

15

lDEIA CRIATIVA

ESTRATEGIA

DE MiDIA ENAO-MiDIA

13

10

+-S` ,---;i-
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ANALISE MEMBRO WELLINGTON ANUNCIActo
TOTAL

PLAN0 DE COMUNICAO

C6DIGO DA AGENCIA
RACIOcfNIO

_BAslco

ESTRATEG IA DE

lDEIA CRIATIVA

12

01

15

ESTRATEGIA

DE MiDIA ENAO-MiDIA

COMUNICA¢AO

15

12

54

MEDIA DE PONTOS: 50

JUSTIFICATIVA DE PONTUA¢6ES DA COMISSAO

RAclocfNI0 BASICO: Atendeu o que determina o Edital, mas podia ter se aprofundado mais na

®

realidade da Camara de Feira, e pautar a objetividade do papel do cidad5o perante o indicativo
de ac6es de fiscalizacao dos edis.

ESTRATEGIA DE COMUNICActo: Atendeu o que exige o briefing, preocupando-se exatamente

com o desenvolv.imento de campanha arrojada e inovadora com potencial de geracao de
discussao e part.icipa¢ao popular. Ato que desencadeia o objetivo de aproximacao da entidade
e a comunidade.

IDEIA CRIATIVA: Atendeu o que determina o briefing e os objetivos do marketing evidenciando

uma gest5o `rntegrada com a comunidade part.icipativa, atem disso revetou a importancia da
comunidade enquanto cidadao e a relac5o de igualdade do representante vereador.
ESTRAT£GIA DE MIDIA E NAO-MfDIA: Utilizando estrat€gia de baixo custo, a proposta revela-se

como urn div.isor de aguas no que se diz respeito ao chamamento de atencao da comuni

p.era irite8ragaQ com a entidede requisitante. dQ p,rQiete,

®
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ATA LICITA¢AO TOMADA DE PRE¢O Ng 01/2022

PROCESSO N° 26/2022

Aos 16 dias do mss de setembro de 2022, as 11:00 horas reuniram-se na sala das
Comiss6es, os membros da Comiss5o Permanente de Licitacao, designada pela Portaria

e

n9 01/2022, composta pelos servidores: Adelia Andrade de Oliveira (Membro), Joao
Roberto Nascimento Andrade (Presidente) e Ant6nio Jos6 Cardozo de Carvalho

(Membro) para abertura da sessao ptiblica cujo objeto 6: a contratac5o de servicos de
publicidade e propaganda prestados por agencia de publicidade e propaganda,

compreendendo a conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por
objetivo a pesquisa, o estudo, o planejamento, a conceituacao, a concepc5o, a cria¢ao,
a produc5o, a veiculac5o, a execug5o interna, a intermediacao e a supervis5o da
execugao externa e a distribuic5o de pe¢as e ac6es publicitarias junto a pdblicos de

interesse nos verculos de comunica¢ao, redes sociais e demais meios de divulga¢ao.
Compareceu a Subcomiss5o T6cnica designada conforme sorteio ocorrido em sess5o do dia
08/08/2022, sendo: Luciano Muniz de Sousa, Mateus Sacerdote dos Santos e Wellington Luis

®

Anunciagao de Almeida. 0 Presidente da CPL abriu a presente sessao, apresentou os demais
membros desta Comiss5o e, atendendo as exigencias editali'cias constantes no item 19.2.6, ``d",

realizou a entrega do inv6lucro n9 03, com a Capacidade de Atendimento, o Repert6rio e os
relatos de Solu¢6es de Problemas de Comunicacao. Vale salientar que ficou estabelecido, desde

j5, urn prazo de 05 dias tlteis para entrega a esta Comissao Permanente de Licitac5o da ata de

j.ulgamento das Propostas referentes a Capacidade de Atendimento, ao repert6rio e aos relatos
de soluc6es de problemas de comunicac5o, de planilha com as pontuac6es e de justificativa

escrita das raz6es que as fundamentaram em cada caso, em conformidade com a previsao
contida no item 19.2.6, "f". Dessa forma, fica estabelecida a data limite de 23 de setembro de
2022, na sede desta Casa Legislativa na Rua Vereador Ant6nio Sousa,139, Tamarineiro, Valenca

-BA; obedecendo o horario de funcionamento

3:30 h, para entrega
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dos documentos acima mencionados pela Subcomiss5o T€cnica. Nada mais havendo a tratar, o

Presidente da CPL declarou encerrada a sess5o e foi lavrada a presente ata, que segue assinada

pelos membros da CPL e demais presentes.

A COMISSAO:

joAowh4oto#

DRADE

(PRESIDENTE)

•

%wl#ro"
(MEMBRO)

ft QJ. Jh-

ADELIA ANDRADE DE OLIVEIRA

(MEMBRO)

LUC'A

(Mem

®
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SEGUNDA ATA DE JULGAMENTO DA SUBCOMISSAO T€CNICA

PROCESsO ADMINISTRATIVO 026 / 2022

Aos vinte dias do mss de Setembro, nas depend6ncias da Sala de Comiss6es da Camara
Municipal de Valenca, situada na Rua Ant6nio Germiniano, reuniram-se pela segunda vez os

membros da subcomissao t6cnica, abaixo assinados, para analise individualizada e julgamento

do coTiteddo do in\n6luero n9 02 -Via ldentificada, da driiea heitaFtte pfopoFtente da ccmcoFFeneia
que visa a contrata¢ao de servigos de Agencia Publicidade.

Em atendimento ao item 12,3.1 do edital, especificamente as alineas a, C e D, a ata ora

apresentada pela subcomissao t6cnica relata e encaminha os documentos referentes ao
julgamento do inv6lucro n9 02 (capacidade de atendimento, repert6rio e relato de soluc6es de
problemas de comunicacao), cujo crit6rios de avalia¢ao estao detalhados.
A subcomissao t6cnica, presidida por Wellington Luis da Anunpciagao de Almeida, secretariada

®

par Mateus Sacerdote e relatorada por Luciano Muniz de Sousa, decidiu e aprovou o m6todo de
trabalho, assim elaborando a planilha de execuc5o por membro considerando os tres requisitos:
-CAPACIDADE DE ATENDIMENTO (15 PONTOS );

-REPERT6RIO ( 10 PONTOS );

. RELATOs DE sOLu¢6Es E pROBLEMAs DE cOMUNlcAcao t 5 pONTOs t.

Os trabalhos foram sequenciados com a leitura da capacidade de atendimento da licitante, a

seguir foram anal'rsadas as pecas do repert6r`io, e por tim, leitura da avat.racao dos textos e das
pecas do quesito relato de soluc6es de problemas de comunicacao. Uma vez finalizado o
julgamento dos concorrentes foi preenchida a planilha de subcomiss5o t6cnica que atribuiu a
media da agencia, bern coma a fundamentaeao do julgamento do licitante.

A proposta julgada e analisada apresentaram a seguinte pontuacao:
NONE DA EMPRESA

PoNTUAcho

AEencia Andrade

2QL£

®
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Par fim, a subcomissao t6cnica junta, a esta ata, a planilha de notas da empresa, cuja mid.ia

aritm€tica teve por base a avalia§ao individual dos membros, bern como a fundamentacao

prevista ro edital.

Valenca/BA, 20 de setembro de 2022

CPF- 054 506 175 00

Luclano

RE,

SOusa

Relator

CPE 907 386 085 72

®

`!rfty.
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®a6Fi'drade

PLANILHA DE PRECOS SUJEITOS A VALORACAO

Declaramos que, na vigencia do contrato oriundo da Tomada de Precos n°
01/2022, adotaremos a seguinte politica de preaps para os serviaps descritos:

a) Desconto a ser concedido a Camara Municipal de Valenga-BA sobre os
custos intemos, baseado na tabela de pregos do Sindicato das Agencias de
propaganda do estado da Bahia, 6 de 5%(cinco por cento).

b) Honofarios a serem cobrados da Camara Municipal de Valenga-BA,
incidentes sobre os custos comprovados de servigos realizados por
fomecedores, referentes a producao e a execucao tecnica das pegas,
campanhas e materiais publicitarios, 6 de 10% (dez por cento).

Valence-Ba. 28 de juFho de 2022

ELTON DA S ANDRADE PUBLICIDADE
CNPJ: 26.031.594/0001-91

as c)a sO~giv+

Elton da Silva Andrade
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ATA LICITACAO CHAMADA PUBLICA N° 001/2022
PROCESSO N° 26/2022
Aos 04 dias do mss de outubro de 2022, as 09:15 horas reuniram-se na sala das

Comiss5es, os membros da Comissao Permanente de Licitacao, designada pela Portaria
n° 01/2022, composta pelos servidores: Ad5lia Andrade de Oliveira (Membro), Joao

Roberto Nascimento Andrade (Presidente) e Antonio Jose Cardozo de Carvalho
(Membro) para abertura da sessao ptiblica cujo objeto 6: contratapao de servicos de

publicidade e propaganda prestados por Agencia de Publicidade e propaganda,
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por
objetivo a pesquisa, o estudo, o planejamento, a conceituapao, a concep9ao, a criapao, a

produgao, a veiculagao, a execugao intema, a intermediapao e a supervisao da execugao
extema e a distribuigao de pegas e ag6es publicitalias junto a pdblicos de interesse mos
veiculos de comunicagao, redes sociais e demais meios de divulgapao, em atendimento
as necessidades da Camara de Vereadores de Valenga - BA. Compareceu a empresa:
ELTON DA S. ANDRADE PUBLICIDADE, CNPJ: 26.031.594/0001-91, representada

por Elton da Silva Andrade, RG: 15.348.367-99. 0 Presidente da CPL abriu a presente
sessao, apresentou os demais membros desta Comissao. Dando continuidade aos

procedimentos, os membros da Comissao Pemanente de Licitap6es disponibilizaram, o
envelope de n° 2 (Plano de Comunicagfro Identificado) aos presentes para que
verificassem que estavam lacrados e rubricados, conforme entregues na reuniao realizada
em 05 de setembro de 2022. Ap6s, ihiciaram a abertura dos inv6lucros de n° 2 Proposta
T6cnica - via identificada, bern como dos inv6lucros contendo a via nao identificada.

Passou-se a realizapao do cotejo entre as vias nao identificadas e as identificadas a fim de

verificar a autoria das propostas tecnicas conforme numerapao

atribuida pela

Subcomissao Tecnica dos inv6lucros 1 (Proposta Tecnica - via nao identificada). As

propostas tecnicas foram disponibilizadas para analise e rubrica dos representantes
presentes. Foram identificadas: Agencia 01: ELTON DA S. ANDRADE
PUBLICIDADE; depois, foi elaborada a planilha geral com as pontuap6es atribuidas a

cada urn dos quesitos de cada proposta tecnica das empresas classificadas ate o momento.

0 Presidente ressaltou que o relat6rio contendo as notas atribuidas pela Subcomissao
T6cnica foi conhecido, pela licitante, somente nesse momento, bern como que a plahilha

geral com as pontuac6es de cada participante e a abertura de prazo recursal de cinco dias
uteis sera publicado em imprensa oficial. 0 relat6rio das notas das propostas nao ,i
identificadas foi disponibilizado para analise e rubrica dos presentes. Procedeu-se entao
a abertura do envelope contendo os inv6lucros 3 - Capacidade de Atendimento,
Repert6rio e Relatos de solng6es de problemas de comunicapao e o relat6rio das notas
atribuidas pela Subcomissao Tecnica deste in`,'6lucro, passando-os para analise e rubrica.

Os representantes receberam c6pia dos relat6rios das notas emitidos pela Subcomissfo

Tecnica.

Tendo

sido

lancadas

as

respectivas

notas

e

aplicados

os

pesos

correspondentes, foi proclamado o resultado do ju]gamento geral das propostas
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t6cnicas: c]assificada em primeiro ]ugar a Ag6ncia ELTON DA S ANDRADE
PUBLICIDADE, com o total de 71,47 (Setenta e urn pontos e quarenta e sete), §gpdg
a dnica classificada Dara o Drocesso em et)ifzrafe.
PONTUA ao TECNlcA INvOLucROs I E 3
ELTON DA S ANDRADE PUBLICIDADE

Em seguida, os interessados foraln informados de que todas as propostas tecnicas
(envelopes 1, 2 e 3), assim como as Atas de Reuniao da Subcomissao Techica de
Avaliapao e as tabelas de pontuapao das propostas t6cnicas estarao dispom'veis para

consulta, a partir desta data, a fim de analise para possivel interposi¢ao de recursos. 0
prazo recursal tern inicio a partir da data desta sessao, com a divulgagao do resultado de
julgamento das propostas tecnicas conforme item 21 do Edital. Informou-se, aos

presentes, que esta Ata sera publicada no Diino Oficial do Legislativo, dando-se
publicidade ao resultado do julgamento das propostas t6cnicas, com indicacao da ordem
de classificapao dos proponentes. Posta a palavra a disposi¢ao para que se

manifestassem, inclusive quanto a inteneao de interposi§ao de recul.sos, o

participante renunciou, de forma expressa, ao direito de recorrer. Tendo em vista o
constante no item 19.3.g.I do supramencionado Edital, caso todas as licitantes estejam

presentes e abdicarem ao direito de recurso, a sessao podera ser encerrada e, na mesma
data, podera ser iniciada a sessfro para abertura dos envelopes de propostas de prego.

Assim, diante da negativa de interposicao de recurso pela dnica licitante do presente
certame, esta CPL resolve por dar prosseguimento com a abertura do involucro n°
04, com as propostas de prego. 0 representante presente verificou que o inv6lucro de n°
04 estava devidamente lacrado e inviolado. Os documentos constantes dos envelopes n°
4 - proposta de precos foran conferidos e iubricados pela Comissao de Licitapao. 0
representante da licitante presente rubricou as propostas de pregos. Em ato continuo a
Comissao analisou os percentuais propostos, foi exaninado o cumprimento, pela
Licitante classificada, das exigencias fixadas no Edital para a elaborapfro das Propostas
de Pregos. A documentapao constante do envelope circulou entre os presentes para analise
e rubrica. Nada foi alegado. Foi verificado por todos que a proposta da Licitante ELTON
DA S ANDRADE PUBLICIDADE cumpriu com todas as exigencias editalicias. Dessa
forma, foi decretada a classificapao da proposta de pregos apresentada pela Licitante
ELTON DA S ANDRADE PUBLICIDADE. Assim, foi apresentada pela Licitante
ELTON DA S ANDRADE PUBLICIDADE a seguinte proposta de pregos:
a) desconto de 5 % ( cinco por cento), a ser concedido sobre os custos intemos dos
servicos executados pela proponente, baseados na Tabela Referencial de Pregos, do
Sindicato das Agencias de Propaganda do Estado da Bahia, ou outra que a vier
substituir. Observado o disposto no Edital: equivalendo 1,5 pontos a cada 1% de
desconto; a emDresa obteve nesse item urn total de 7.5 t]ontos.
b) honordrios de 10 % (Dez por cento), a serem cobrados pela proponente sobre o
custo oxpado junto a fomecedores especializados, na prestapao de servicos e de
suprimentos extemos. Conforme previsao do edital: oito pontos para cada 1% de
desconto sobre os 15% originais, ate urn limite de 5% de desconto; a emDresa
obteve neste item urn total de ouarenta Dontos.
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PONTUA A0 TOTAL N0 JULGAMENTO DOS PRE OS E 47 5 PONTOS
Tendo em vista haver somente uma Licitante classificada no presente certame, ficou
impossibilitada a realizagao dos procedimentos de negociagao previstos no inciso 11, do
§ 1°, do art. 46, da Lei n° 8.666/93. Ap6s analise das propostas de preco, a Comissao
divulgou o resultado do julgainento desta fase, classiflcando a licitante ELTON DA S

ANDRADE PUBLICIDADE com urn total de 118,97 pontos, considerando o previsto no

item 14 do edital. Diante do julgamento realizado, obteve-se como resultado final da
proposta, nos termos do item 15 do presente edital:
NF= (NPT +NP) onde NF= Nota Final, NPT = Nota Proposta Tecnica; NP = Nota da Proposta de Precos
ELTON DA S ANDRADE PUBLICIDADE
NF = 71,47 + 47,5
NF= 118,97

AAssim, a empresa ELTON DA S ANDRADE PUBLICIDADE restou classificada em
1° Iugar com uma Nota Final de 118,97 pontos. 0 resultado sera publicado no Didrio

Ooficial, nesta data. Ap6s a divulgacao do resultado na sessao ptolica, ficara aberto o prazo
recursal de 5 (cinco) dias `iteis para intexposigfro de recurso. Pasta a palavra a disposicao

para que se manifestassem, inclusive quanto a intencao de interpusicao de recursos,
o participante renunciou expressamente ao direito de recorrer. Tendo em vista o
constante no item l9.4.i.1 do supramencionado Edital, caso todas as licitantes estejam

presentes e abdicarem ao direito de recurso, a sessao podera ser encerrada e, na mesma
ddata, poderi ser iniciada a sessfro para abertura dos envelopes de hal)ilitapao, caso todas

estiverem de posse dos mesmos. Assim, diante da negativa de interposicao de recurso

pela dnica hicitante do presente no certame, esta CPL resolve por dar
prosseguimento com a abertura do involucro n° 05, com a habi]itaqao. Ap6s
verificado a inviolal)ilidade do inv6lucro pelos presentes, orocedeu-se a abertura dos

enveloDes 05 com a habilitacao da emDresa ELTON DA S ANDRADE PUBLICIDADE.
aue foi declarada habilitada. sendo a inica classificada, e pelos representantes presentes.
Pela Comiss5o foi infomado que a empresa ELTON DA S ANDRADE PUBLICIDADE
atendeu aos items disposto no Edital. Nada mats havendo a tratar, o Presidente da CPL

declarou encerrada a sess5o e foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos
membros da CPL e demais
A COMISSAO:
RADE
(PRESIDENTE)

).2i Qi£+ }A>odJ-di 3Qu~so_
ADELIA ANDRADE DE OLIVEIRA
(MEMBRO)

(MEMBRO)

an J` s:EL hout
ELTON DA S. ANDRADE PUBLICIDADE
Elton da Silva Andrade, RG: 15.348.367-99
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