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ATA DA REUNIÃO REALIZADA

DIA 1.8 DE AGOSTO DE 2ø2ø

Abentuna dos Envelopes ne 2

- Pnoposta de pneços

Aos dezoito dias de agosto de dois mil e vinte, nesta cidade e município de

São Pau1o, capital do Estado de São Pau1o, no palácio dos Bandeinantes

sala dos Jonnalistas, situado à Avenida Monumbi, ¡e 4,søØ, saLa 92

Ïntenmediánio, neuniu-se a Comissão Julgadona da Licitação, designada pelas

Pontanias UNICOM ¡e ø3/2ø2ø de t4/Ø5/2Ø2Ø e Ø4/2ø2ø de 26/øS/ZØ2ø, do

Senhon Secnetánio Extnaondinánio de Comunicação, publicadas no DoE de

15/ø5/2ø2Ø e 26/Ø5/2ø2ø, nespectivamente, sob a Presidência de pAULo ANDRÉ

AGUADO, e os membnos HÉLÏA FTGUETREDo DE ARAUJoT NANcr AeARECTDA ALErxo,

ADRTANA CALVO SrLVA PrNTo e MÁRcrA cRrsTrNA sANTos, esta úttima na

qualidade de nepnesentante da sociedade civil, nos tenmos do Decneto ¡e

36.226/92, para pnocessamento da CONCORRÊNCIA Ne ø3/2ø2ø, do tipo técnica e

pneçor pana a contnatação da pnestação de senviços de comunicaç

digital.Apnesentanam-se pana a sessão as empnesas a seguin listadas

þ

PROCESSO SPDOC ne

CONCORRÊNCIA

INTERESSADO

ASSUNTO

zt.Ø74.856/2øt9

:Ø3/2Ø2Ø

: UNIDADE DE COMUNICAçÃO

: LICTTAçÃO PARA CONTRATAçÃO DE PRESTAçÃO OT SERVIçOS DE

COMUNICAçÃO DIGITAL
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Dando início aos tnabalhos pnocedeu-se a abentuna dos Envelopes ¡e 2 -
Pnoposta de Pneços, que se encontnavam henmeticamente fechados, cujo

conteúdo necebeu a nubnica dos nepnesentantes das empnesas licitantes e dos

membnos da Comissão Julgadora da Licitação. Em seguida o pnesidente

comunicou que a sessão ficaná suspensa, pela Comissão Julgadona da

Licitação, guê pnocederá a análise detalhada das propostas de pneço e

posterionmente divulganá a classificação das mesmas pon meio de publicação

no Diánio Oficial do Estado, assim como a convocação pana a pnóxima fase do

centame. Foi penguntado aos pnesentes se desejavam fazen alguma obsenvação

pana constan em ata momento em que os pnesentes pedinam para constan que a

licitante REF Comunicação Ltda. deixou de numenan as folhas da pnoposta de

pneçor numenação esta que foi lançado em venmelho pelos membnos da Comissão

Julgadona da Licitação. Nada mais havendo a negistnan, o pnesidente da

Comissão Julgadona da Licitação encennou a neunião, da qual foi Lavnada a

pnese ata, que segue sinada.

IREDO

CDN COMUNICAçÃO CORPORATIVA LTDA. ALessandna Nalio

IN PRESS ASSESSORTA DE IMPRENSA E

COMUNICAçÃO ESTRETÉGTCA LTDA.
Fábio Gomes Cunha

R. E.F. COMUNTCAçÃO LTDA. Fennando Demetnio Calfat Junion
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NANCI
MEMBRO

Pelos licitantes:

mÁncrn cRrsrrNA sANTos
MEMBRO REPRES. DA SOCIEDADE CIVIL

EIXO VA PINTO
MEMBRO

cDN comuNrcnçÃo coRpoRATrvA LTDA.
Alessandna Nalio ,aX,

q

rN pREss ASSESSoRTA DE TMpRENSA e coNururcnçÃo
rsrRerÉercA LTDA.
Fábio Gomes Cunha

R. E. F. comuNrcnçÃo lron.
Fennando Demetnio Calfat lunion
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