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Unidade de Comunicação do Estado de São paulo

Licitação pana contnatação de pnestação de senviços de

Assessonia de fmpnensa - IUSTIçA E CIDADANIA.

Aos vinte e três dias do mês de setembno de dois mil e vinte uffi,

nesta cidade e município de São Paulo, capital do Estado de São

Paulo, no Palácio dos Bandeinantes Sala dos Jonnalista, situado

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

Julgadona da Licitação, designada pela Pontania UNICOM ¡e ø7/2ø21- do

Senhon Secnetánio Extnaordinánio de Comunicação, publicada no DOE de

ø2/ø6/2ø2L, sob a Pnesidência de PAULO ANDRÉ AGUADO, e os membros UÉttR

FIGUEIREDO DE ARAUJO, NANCI APARECTDA ALEIXO, ADRIANA CALVO SILVA PINTO

e CARLOS ALBERTO BUZANO BALLADAS, este último na qualidade de

nepnesentante da sociedade civiI, nos termos do Decneto ¡e 36.226/92,

pana pnocessamento da coNcoRRÊNCIA Ne ø4/2ø2L, do tipo técnica e pneço,

pana a contnatação da pnestação de senviços de Assessoria de Impnensa -

JUSTIçA E CIDADANIA. fniciados os trabalhos pana análise e avaliação

das pnopostas técnicas, pnimeinamente, em atenção a Lei fedenal no
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L3.7ø9, de t4 de agosto de 2ø LGPD, que tnata da proteção de
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dados pessoais, esta comissão diligenciou as pnopostas técnicas,

de fonma a ocultar infonmações nefenentes aos dados pessoais

constantes dos documentos da equipe técnica das Iicitantes. A

comissão Julgadona da Licitação pondenou que os documentos

constantes dos Envelopes nes t Pnoposta Técnica, ficanão

disponíveis no site infonmado no editar, com exceção dos

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

GenaI de Pnoteção de Dados somente podenão sen disponibilizados

atnavés de solicitação e assinatura de Termo de compnomÍsso de

sócio ou cnedenciado. Dando continuidade aos tnabalhos, cada um

dos membnos da Comissão Julgadona da Licitação analisou

sepanadamente cada uma das pnopostas técnicas e confeniu, para

cada pnoposta, âs notas que entendeu serem as adequadas à vista

dos cniténios objetivos constantes do edital e de seu anexo III.

Assim, quanto melhon atendidos os criténios editalÍcios, maion a

nota conferida pana cada quesito e subquesito, nos tenmos das

gradações estabelecidas pneviamente no edital, confonme

justificativa que segue apresentada pon esta Comissão. Após

averiguação e conferência de todas as notas que cada membro da

Comissão concedeu a cada uma das pnopostas técnicas analisadas, a

Comissão Julgadora da Licitação decidiu, pon fim, CLASSIFICAR

TODAS AS PROPOSTAS, com base nas disposições do item 8.2, do

\

2

edital, como segue:
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Não havendo mais nada a negistnan, o pnesidente da comissão

Jurgadona da Licitação encennou a neunião, da quar foi ravnada a

pnesente ata egue assinada. Publique-se o extnato que segueues

ane à pnesente.
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46,8945,L4RrrncHÉr DE PRESSE comururcnçÃo8e

48,6646,85CA DA SILVA7e

52,!75ø,22PARTNERS comururcRçÃo TNTEcRADA6e

56,ø353,94APPRoACH comururcnçÃo TNTEGRADAtroJ-

58,4456,26PRTDEA comururcRçÃo LTDA4e

6ø,8658r 59rN pRESS ASs. TMpRENSA E col,tumcRçÃo20

62,746ø,4øFSB comuNrcnçÃo

7ø,øø67 ,39A4H0L0F0TE COmUrr¡rCnÇÃOlo
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