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Unidade de Comunicação do Estado de São paulo

Licitação pana contratação de pnestação de senviços de

Assessonia de Impnensa - AGRICULTURA

Aos tninta dias de setembro de dois mil e vinte um, nesta cidade e

município de são Pauro, capital do Estado de são paulo, no palácio

dos Bandeinantes Sala dos Jonnarista, situado na Avenida

Monumbi, he 4.5øø, Monumbi, reuniu-se a Comissão Julgadona da

Licitação, designada pela Pontania UNICOM ne øB/2ø2L de !3/Ø7/2ø2L, do

Senhon Secnetánio Extnaondinánio de Comunicação, publicada no DOE de

L6/ø7/2ø21, sob a Pnesidência de PAULO ANDRÉ AGUADO, e os membnos HÉIIA

FÏGUETREDO DE ARAU]o, NANCI APARECIDA ALEIXO, ]OSEANE GONçALVES DA SILVA

e cARLOs ALBERTO BUZANO BALLADAS, este último na qualidade de

repnesentante da sociedade civi1, nos tenmos do Decneto ¡e 43.L42/98,

pana pnocessamento da CoNCoRRÊNCIA Ne øSlZøzL, do tipo técnica e preço,

para a contnatação da pnestação de senviços de Assessoria de Impnensa

Agnicultuna. InicÍados os tnabalhos para anáIise e avaliação das

pnopostas técnicas, primeinamente, em atenção a Lei fedenal no
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L3.7ø9, de t4 de agosto de 2øt8 - 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 licitantes. 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

através de soJ-icitação e assinatuna de Tenmo de compnomisso de

sócio ou cnedenciado. Dando continuidade aos tnabalhos, cada um

dos membnos da comissão Julgadora da Licitação anarisou

sepanadamente cada uma das pnopostas técnicas e confeniu, pana

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

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

Assim, quanto mel-hor atendidos os cniténios editarícios, maion a

nota confenida pana cada quesito e subquesito, nos tenmos das

gnadações estabelecidas pneviamente no edital, confonme

justificativa que segue apnesentada pon esta comissão. Após

aveniguação e confenência de todas as notas que cada membno

comissão concedeu a cada uma das pnopostas técnicas analisadas,

da

comissão Julgadora da Licitação decidiu, pon fim, cLASSTFTCAR
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TODAS AS PROPOSTAS, com base nas disposições do item 8.2, do

edital, como segue:

Não havendo mais nada a registran, o pnesidente Comissão
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33,7133,øtAPEX COMUNICAçÃO ESTRATÉGICA LTDA.L1e

38,4137,6tPARTNERS COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA.tøe

42,6Ø4t,71FULLFRAME COMUNICAçÃO & NEGOCIOS LTDAoo

45,3444,39cDN coMUNrcAÇÃo coRPoRATrvA LTDA8e

45,9645,øøAGÊNcrA FR DE coNururcnçÃo LTDA.10
f-

45,9745,ø1,nrracHÉE DE pRESSE comururcnçÃo LTDA.6e

47,4546,46PRIDEA COMUNICAçAO LTDA.5e

47,6ø46,61vFR sERvrços DE coNururcaçÃo ETRELT4e

5ø,9649,9Ø
IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E

col'rururcRçÃo ¡srR¡rÉcrcA LTDA.
3e

57,ø155,82cDr comuNrcnçÃo coRpoRATrvA LTDA.2e

7ø,øø68,54
c A DA srLVA corqururcaçÃo coRpoRATrvA
(rRro)

40I-

IPPTMédiaEMPRESAS LICITANTESCLASSIF.

Íuorc¡ DE poNTUAçÃo DAs pRoposrAs rÉcurcAs - rppr = (TplMTp) x 7Ø

Julgadora da Licitação encennou a reunião, da qual foi lavnada a
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pnesente ata, que segue assinada.

anexo à pnesente.

PAULO

NANCI ALEIXO
MEMB

MEM REPRES. DA SOCIEDADE CIVIL

Publique-se o extnato que segue

HÉL IGUEI
MEMB

Jot-ouuu @nrtt'rln
JOSEANE GONçALVES

MEMBRO
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