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ATA DA 2ª SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇOS N. 01/2014 
Apuração do resultado geral das Propostas Técnicas 

 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1/2014 
TOMADA DE PREÇOS N. 01/2014 
 
Objeto: Execução de atividades de publicidade, previstas na Lei 12.232, de 29 de ab ril de 
2010, vedada a inclusão de quaisquer outras atividades, em especial as de assessoria de 
imprensa, comunicação e relações públicas ou as que tenham por finalidade a realização 
de eventos festivos de qualquer natureza. 
 
Ao 1º (primeiro) dia do mês de julho do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 10:00h 
(dez horas), na Sede do CAU/SC, em Florianópolis/SC, reuniram-se a Comissão 
Permanente de Licitação, CPL, designados conforme Portaria Ordinatória nº 01/2014, 
para realizar os procedimentos inerentes à sessão de continuidade da Licitação em 
epígrafe, conforme o Edital respectivo e seus Anexos. A presidente da CPL deu início à 
Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, 
estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão. 
Em seguida a presidente informou que a Subcomissão Técnica procedeu à análise 
individualizada e julgamento do Plano de Comunicação Publicitária Via Não Identificada 
(Envelope 1) e do Conjunto de Informações (Envelope 3), respeitando o procedimento e 
conforme critérios e quesitos estabelecidos no Edital convocatório. Na sequencia 
nomearam-se as licitantes participantes e seus respectivos representantes, que foram 
convocados, nos termos do subitem 9.8 do edital convocatório e compareceram à sessão, 
quais sejam: 
 

 
Após, foi declarada aberta a sessão, e passou-se ao credenciamento dos representantes 
presentes, comprovando que possuem poderes para praticar atos inerentes ao certame, 
nos termos do subitem 3.1.1 do edital convocatório , solicitando a assinatura em 
documento anexo a Ata, Lista de presença. Verificou-se que os representantes presentes: 
Vanessa Angelita dos Santos Cherem e Marta Regina Cardoso, já foram credenciados na 1ª 
sessão da licitação em epigrafe, onde comprovou-se que possuem poderes para praticar 
atos inerentes ao certame, nos termos do subitem 3.1.1 do edital convocatório . Na 

Nome da Licitante Nome do Representante 
Ar Publicidade e Propaganda Ltda Esther Helena da Luz 

Quadra Comunicação Ltda Vanessa Angelita dos Santos 
Cherem 

9mm Propaganda e Marketing Ltda Marta Regina Cardoso 
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sequencia solicitou-se que a assinatura dos representantes em documento anexo a Ata, 
Lista de presença. Em ato contínuo, a CPL apresentou juntamente com as Propostas 
recebidas na primeira sessão, as planilhas com as pontuações e a justificativa escrita das 
razões que as fundamentaram cada nota atribuída pelos membros da Subcomissão 
Técnica. Segundo julgamento da subcomissão técnica todas as agências participantes do 
certame foram classificadas. Em ato contínuo, a CPL fez a abertura dos Envelopes n. 2 - 
Via Identificada do Plano de Comunicação Publicitária, sendo posteriormente, todas as 
vias, rubricadas pelos seus respectivos membros da CPL e pelos representantes das 
Licitantes. Na sequencia a CPL fez o Cotejo entre as Vias Identificadas e as Não 
Identificadas do Plano de Comunicação Publicitária, para identificação de sua autoria , 
sendo: a) para o Plano de Comunicação Publicitária (Envelope 1): a Quadra Comunicação 
Ltda, autora do Envelope identificado com a Letra “B”, a Ar Publicidade e Propaganda 
Ltda, autora do Envelope identificado com a Letra “C”, a 9mm Propaganda e Marketing 
Ltda, autora do Envelope identificado com a Letra “A”; e b) para Conjunto de Informações 
(Envelope 3): a Quadra Comunicação, autora do Envelope identificado com a Letra “G”, a 
Ar Publicidade e Propaganda Ltda, autora do Envelope identificado com a Letra “E”, a 
9mm Propaganda e Marketing Ltda, autora do Envelope identificado com a Letra “F”. 
Segundo julgamento da subcomissão técnica todas as agências foram classificadas. Após 
procedeu-se a elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos 
quesitos de cada Proposta Técnica, obtendo-se a pontuação total de cada agência, 
conforme segue: a Ar Publicidade e Propaganda Ltda, 59 pontos, a Quadra Comunicação 
Ltda, 77 pontos e a 9mm Propaganda e Marketing Ltda, 83 pontos. Na sequencia a passou 
a verificação da obtenção da pontuação mínima prevista no item VII do Anexo VIII do 
edital convocatório, sendo classificadas todas as agências participantes do certame. Após 
apuradas as pontuações de cada licitante classificadas na Etapa Técnica foram atribuídas 
as respectivas notas a cada agência conforme tabela abaixo, nos termos previstos no 
Anexo VIII, item 8, do edital convocatório. Em ato contínuo foi proclamado o resultado do 
julgamento geral da  Proposta  Técnica, na seguinte ordem: 
 

Classificação Nome da Agência  Pontuação 
1ª 9mm Propaganda e Marketing Ltda 10 
2ª Quadra Comunicação Ltda 9 
3ª Ar Publicidade e Propaganda Ltda 7 

 
A presidente da CPL indagou aos representantes das licitantes presentes se havia alguma 
consignação ou observação a ser feita em Ata, sendo destes obtidas respostas negativas. 
Nada mais a registrar em Ata, a Comissão Permanente de Licitação, às 11h:00min 
suspendeu a sessão, abrindo-se prazo de 5 (cinco) dias úteis, para interposição de 
recursos. A presidente da CPL informou que não provido eventual recurso interposto ou 
não havendo recurso contra o resultado do julgamento das Propostas Técnicas, a 
Comissão de Licitações convocará sessão pública, destinada à abertura do Envelope 4 com 
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as Propostas de Preços dos licitantes classificados nesta sessão. Após a Ata, após lida e 
achada conforme, foi assinada pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação e 
representantes credenciados e demais presentes. 
 
 
 
______________________ 
Sabrina Martins Fortunato 
Membro da Comissão de Licitação 
 
 

____________________________ 
Vanesa Angelita dos Santos Cherem  
Quadra Comunicação Ltda 
 
 
 

           
_______________________ 
Eliziane Galliani Menegali           
Membro da Comissão de Licitação     

______________________________________ 
Marta Regina Cardoso  
9mm Propaganda e Marketing Ltda  

 
 
 
______________________          _____________________________________ 
Talitha Roberta Bonfatti                                   Esther Helena da Luz    
Membro da Comissão de Licitação                      Ar Publicidade e Propaganda Ltda 
                
 
 
______________________            
Lothar Matheus Jacobsen           
Analista de Compras, Contratos e Licitações        
 


