SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

ATA DA 2ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2012
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 120.362/2012
Objeto: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro do ano de 2012 (dois mil e doze), às
09:00hs (nove horas), na Sede do CREA/SC, em Florianópolis/SC, reuniram-se os membros
da Comissão Permanente de Licitação - CPL do CREA/SC, designados conforme Portaria n.º
036/2012, para os procedimentos inerentes à 2ª Sessão da Licitação em epígrafe, conforme o
Edital respectivo e seus Anexos. O Presidente da CPL declarou a abertura e início da Sessão.
1. Primeiramente verificou-se a presença dos seguintes representantes das licitantes
participantes:
Empresa
SAMBBA PROPAGANDA
DECISÃO PROPAGANDA LTDA
SQUEEZE COMUNICAÇÃO
BZZ SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
DWAY SERVIÇOS DE MARKETING E
PUBLICIDADE LTDA

Representante
AGNALDO BITENCOURT JOSÉ
RAFAEL NEVES DOS SANTOS
ALEXANDRE GEIGER
DANIELA FONTES E SILVA VIEIRA
COUTO
DAIANY ROCCO MOREIRA

2. Como se tratam dos mesmos representantes já credenciados nos autos, conforme
documentação entregue na 1ª Sessão, e com fundamento no item 3.2.2 do Edital, deu-se
continuidade aos trabalhos.
3. Em seguida, procedeu-se à abertura dos Envelopes nº 2, já devidamente rubricados e que
novamente circularam para confirmação, contendo as vias identificadas dos planos de
comunicação publicitária. A documentação constante desses envelopes circulou entre os
presentes para análise e rubrica.
4. Passou-se, então, ao cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do plano de
comunicação publicitária, para identificação de sua autoria. Fez-se a correlação entre as vias
não identificadas (numeradas pela Subcomissão Técnica) e as vias identificadas, resultando na
seguinte definição, pela ordem alfabética dos nomes das licitantes:
Empresa
BZZ SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
CRIAÇÃO PROPAGANDA E PUBLICIDADE
LTDA
DECISÃO PROPAGANDA LTDA
DWAY SERVIÇOS DE MARKETING E
PUBLICIDADE LTDA
SAMBBA PROPAGANDA
SQUEEZE COMUNICAÇÃO

Número do plano de comunicação
4
3
6
1
2
5
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5. Os planos de comunicação numerados pela Subcomissão Técnica (Envelopes nº 1 - vias
não identificadas), então, circularam entre todos os presentes para análise e rubrica.
6. Procedeu-se, então, à leitura das Atas de julgamento e anexos elaborados pela Subcomissão
Técnica, conforme documentos de fls. 407-409 e 412-413 dos autos. Tais documentos
circularam entre os presentes para análise e rubrica.
7. Diante dos julgamentos realizados pela Subcomissão Técnica, obteve-se a seguinte planilha
geral com as pontuações atribuídas a cada um dos quesitos de cada proposta técnica, conforme
documento em anexo.
8. O Presidente perguntou se os representantes credenciados queriam que circulassem
novamente os documentos, já devidamente rubricados, de capacidade de atendimento,
repertório e relatos de soluções de problemas de comunicação, para análise, sendo de todos
obtida resposta negativa.
9. Passada a palavra aos representantes credenciados, foram feitas as seguintes colocações:
diante das inúmeras desclassificações, requereram que seja definida uma data para cada
licitante ter vista do processo e que somente após todas terem vistas que se inicie a contagem
do prazo recursal. A CPL, por unanimidade, e a fim de privilegiar a ampla defesa e o
contraditório, buscando não causar prejuízos às licitantes e ao processo, decidiu por conceder
um período para que o processo fique à disposição das licitantes para que estas tenham vistas
do processo na sede do CREA-SC.
10. Diante do julgamento realizado pela Subcomissão Técnica, obteve-se o seguinte resultado
do julgamento geral das propostas técnicas:
- LICITANTES DESCLASSIFICADAS: BZZ SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA,
CRIAÇÃO PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, DECISÃO PROPAGANDA LTDA,
DWAY SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE LTDA, SQUEEZE
COMUNICAÇÃO.
- LICITANTE CLASSIFICADA: SAMBBA PROPAGANDA, com a pontuação técnica total
de 2600 pontos.
11. O Presidente da CPL esclareceu a todos que, de acordo com o item 9.5.1 do Edital, será
publicado o resultado do julgamento das Propostas Técnicas no Diário Oficial da União DOU com a indicação dos proponentes desclassificados e dos classificados, abrindo-se, então,
e de acordo com o item 9 acima, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso,
conforme disposto na alínea “b”, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993. O Presidente da CPL alertou a todos sobre os procedimentos recursais que deverão ser
observados, conforme capítulo 11 do Edital. Ficou definido, também, que as licitantes, ao
interporem os seus recursos, também o trarão em uma via digital, no formato .pdf, para que a
CPL possa remetê-los às demais licitantes para contra-razões. Diante do disposto no item 9
acima e dos recessos a serem realizados pelo CREA/SC e para que não haja prejuízo às partes
envolvidas nesta fase recursal, ficou definido o seguinte calendário:
Publicação do resultado de julgamento

Dia 30/11/2012
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Vistas dos autos para as empresas

30/11/2012 das 13 às 17 hs e 03/12/2012
das 08 às 12 hs e das 13 às 17 hs
Prazo para recurso
Até às 17 hs do dia 10/12/2012
Prazo para contra razões
Até às 17 hs do dia 19/12/2012
Prazo para julgamento pela subcomissão
Até 04/01/2013
Prazo para julgamento pela Presidência do CREAAté 11/01/2013
SC ( se for o caso)
12. O Presidente da CPL indagou a todos os presentes se havia mais alguma observação a ser
feita, sendo de todos recebidas respostas negativas.
13. Nada mais a registrar em Ata, o Presidente da CPL encerrou a Sessão às 10:40 hs, sendo
que esta Ata, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação - CPL do CREA/SC e representantes credenciados presentes.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Presidente da Comissão Permanente de
Licitação

FLAVIO VOLPATO JUNIOR
Membro da Comissão Permanente de
Licitação

DAYSE DE CÁSSIA VIDAL
Membro da Comissão Permanente de
Licitação

GABRIEL ALBA DA SILVA
Membro da Comissão Permanente de
Licitação

ISABELA KATSCHAROWSKI AGUIAR
Membro da Comissão Permanente de
Licitação

SAMBBA PROPAGANDA
AGNALDO BITENCOURT JOSÉ

DWAY SERVIÇOS DE MARKETING E
PUBLICIDADE LTDA
DAIANY ROCCO MOREIRA

DECISÃO PROPAGANDA LTDA
RAFAEL NEVES DOS SANTOS

SQUEEZE COMUNICAÇÃO
ALEXANDRE GEIGER

BZZ SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
LTDA
DANIELA FONTES E SILVA VIEIRA
COUTO
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