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ATA DA REUNIÃO REALIZADA

DTA 27 DE AGOSTO DE 2ø2L PARA

CLASSTFTCAçÃO DAS PROPOSTAS TÉCNTCAS

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mir e vinte uffi,

nesta cidade e municÍpio de são paulo, capitar do Estado de são

Paulo, no Palácio dos Bandeinantes sara dos Jonnarista, situado

na Avenida Monumbi, ¡e 4.5øø, Monumbi, neuniu-se a comissão

Jurgadora da Licitação, designada pelas portanias uNrcOM ¡e

øt/2ø2L de ø7 /øt/2ø2L e ¡e ø4/2ø2t de 23/ø3/2ø2L, do Senhon

secnetánio Extnaondinánio de comunicação, publicada

nespectivamente no DOE de øB/øt/2ø2I e 24/Ø3/2ø2L, sob a

Pnesidência de PAULO ANDRÉ AGUADo, e os membnos HÉLIA FTGUEIREDo

DE ARAUJO, JOSEANE GONçALVES SILVA, ADRIANA CALVO SILVA PINTO E

cARLOs ALBERTO BUZANO BALLADAS, este úrtimo, na qualidade de
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Unidade de Comunicação do Estado de São paulo

Licitação para contnatação de pnestação de senviços de

Assessonia de Impnensa - UNICOM
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nepnesentante da sociedade civil, nos termos do Decneto ¡e

36.226/92, pana pnocessamento da Conconnência ¡e ø4/Zø2ø, do tipo

técnica e preço, pana a contratação da pnestação de senviços de

assessonia de impnensa - unicom. rniciados os tnabalhos pana

anáIise e avaliação das pnopostas técnicas, pnimeinamente, em

atenção a Lei fedenal no 13.7ø9, de L4 de agosto de 2Ø1.8 - LGPD,

que tnata da pnoteção de dados pessoais, esta Comissão diligenciou

as pnopostas técnicas, de fonma a ocultan infonmações nefenentes

aos dados pessoais constantes dos documentos da equipe técnica das

ricitantes. A comissão Julgadona da Licitação pondenou que os

documentos constantes dos Enveropes nes t - proposta Técnica,

ficanão disponíveis no site infonmado no edital, com exceção dos

documentos da equipe técnica de pnofissionais, QUê, diante da Lei

Geral de Pnoteção de Dados somente podenão sen disponibilizados

através de solicitação e assinatuna de Tenmo de Compnomisso de

sócio ou cnedenciado da ricitante. Dando continuidade aos

tnabalhos, cada um dos membnos da Comissão Julgadona da Licitação

analisou separadamente cada uma das pnopostas técnicas e confeniu,

pana cada pnoposta, âs notas que entendeu senem as adequadas

vista dos criténios objetivos constantes do edital e de seu anexo

III. Assim, quanto melhor atendidos os cniténios editalícios,

maior a nota confenida para cada quesito e subquesito, nos tenmos

das gnadações estabelecidas pneviamente no editar, conforme
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justificativa que segue apnesentada pon esta comissão. Após

aveniguação e confenência de todas as notas que cada membno da

Comissão concedeu a cada uma das pnopostas técnicas analisadas, a

comissão Jurgadona da Licitação decidiu, pon fim, cLASSTFTCAR

TODAS AS PROPOSTAS, com base nas disposições do item g.2, do

edital, como segue:

Não havendo mais nada a negistnar, o presidente da comissão

Julgadona da Licitação encenrou a neunião, da quar foi ravnada a

Ín¡orce DE poNTUAçÃo DAs pRoposrAs rÉcNrcAs - rppr =
(TPIMTP) x 7Ø

CLASSIF. EMPRESAS LICITANTES Média IPPT

10
I- ÏN PRESS ASS.TM. 691 55 7ø,øø

2e, PRIDEA COMUN]CAÇÃO 62,45 62,85

3s VFR SERV. COMUM. 52,ø8 52,42

4e. ATTATCHEE DE PRESSE 49,54 49,96

5e APROACHH COM. 49,øø 49,32

6e FATOR F INT. 44,83 45,1.2

10 PARTNERS COM. 4L,18 4L,45

Nà 3

&



&
GOVERNO DO ESTADO DE SÂO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO

UNTDADE DE COMUNTCAçÃO

presente ata, que segue assinada. pubrique-se o extnato que segue

anexo à p nesente.

PAULO HE DO DE lo
MEMBRO

]OSEANE

VJ¿l

VES SILVA
%.pl

VA PINTO
ME MEMBRO

REPRES\ DA SOCIEDADE CIVIL
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