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SEGUNDA ATA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00004/2018

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, as 09h:30min, na sala de 

licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES,  reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, 

nomeada através da Portaria nº 035/2018, para deliberarem sobre a avaliação realizada pela 

Subcomissão Técnica, do certame destacado acima, tendo por objeto a Contratação de agência de 

publicidade/propaganda para criação, produção de peças publicitárias, peças de comunicação visual, 

peças de comunicação eletrônica, planejamento de comunicação institucional, pesquisas, 

desenvolvimento de campanhas publicitárias, divulgação de eventos e campanhas de midias de rádio, 

televisão e imprensa, produção de materiais gráficos e outros elementos de divulgação, para cumprir a 

tarefa de fornecer aos cidadãos as informações necessárias. Inclui-se nesta gama de demandas 

também matérias legais e editoração. O Presidente inciou a sessão cumprimentado os membros da 

comissão, que passaram a analisar as notas de cada quesito, abrituidas pelos membros da 

Subcomissão Técnica. Após análise, apurou-se, conforme relatorio anexo, que a empresa Charles M. 

Lopes Comunicação Ltda-ME atingiu pontuação acima de 70 (setenta) por cento, em todos os quesitos, 

sendo portanto, considerada habilitada para a fase seguinte. Dando prosseguimento a sessão foi aberto 

o envelope nº 02 - Proposta Técnica - Via identificada. Estando o mesmo de acordo prosseguiu-se com 

a abertura do envelope nº 04 - proposta de preços para valoração da mesma, onde apurou-se uma 

pontuação 19.5 (dezenove ponto cinco) pontos. Dando prosseguimento o Presidente da CPL, convocou 

a empresa participante para apresentação dos documentos de habilitação na mesma sessão pública. 

Analisada a documentação de habilitação. Verificados os prazos de vencimentos da Certidões 

Negativas observou-se que algumas já estavam com prazo de validade vencido, devido ao longo 

período de análise da Proposta Técnica, fato suprimido pela Comissão Permanente de Licitação que 

buscou junto aos sítios a emissão de certidões dentro do prazo de validade. Estando a documentação 

de habilitação apresenta em conformidade com o exigido no Edital do certame, o Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação divulgou o resultado da licitação declarando vencedora a empresa 

Charles M. Lopes Comunicação Ltda-ME. Fica o licitante vencedor convocado para que no prazo de 

cinco dias úteis, compareça ao setor de licitações e contratos para assinatura do "Termo de Contrato" 

e/ou retirada da "Ordem de Fornecimento/Serviços". Nada mais havendo a ser tratado lavrou-se a 

presente ata que segue assinada pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Membros.
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