CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Processo n. 15/2011

Ata da Licitação Tomada de Preços n. 1/2011

OBJETO: Contratação de agência de publicidade e propaganda para prestação de
serviços de estudo, planejamento, criação, execução interna, a
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação de campanhas e
peças publicitárias institucionais, de publicidade legal e de identidade
visual para o CFFa.

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e onze, às treze horas e dez
minutos minutos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação do Conselho
Federal de Fonoaudiologia, constituída pela Portaria CFFa n. 213, de 25 de agosto
de 2011, na sede do CFFa, sito no SRTVS Qd. 701 Bloco E, Edifício Palácio do
Rádio II, Sala 627, Brasília-DF. Presentes os membros: Ana Lúcia Rodrigues Torres,
presidente; Joelma Donato Camilo e Ana Maria da Costa dos Santos Reis. Instalada
a sessão de julgamento da licitação em epígrafe. Iniciados os trabalhos da Primeira
Sessão Pública, a Comissão identificou os representantes credenciados das
empresas licitantes presentes, quais sejam: 1) MULTIPLA COMUNICAÇÃO E
EVENTOS LTDA (CNPJ n. 06.698.251/0001-78), neste ato representada pela
senhora Suely Lendemberger, RG n. 1146010, SSP/GO; 2) G & P PROPAGANDA E
MARKETING LTDA (CNPJ n. 05.118.028/0001-41), neste ato representada pelo
senhor Geraldo Inácio Patriota, RG n. 1917.797, SSP/DF; 3) INFORMAÇÃO
PUBLICIDADE LTDA (CNPJ n. 05.033.844/0001-52), neste ato representada pela
senhora Cadiji Bazzi Morales; 4) DOG PROPAGANDA E DESIGN LTDA (CNPJ n.
09.292.472/0001-30), nesta ato representada pelo senhor Fábio Gonçalves, RG n.
24.409.630-2, SSP/SP. Após o credenciamento, os licitantes entraram em comum
acordo quando à próxima sessão a ser realizada, e restou decidido que a Segunda
Sessão Pública será realizada no dia 26/10/2011, às 11h00 na sede do CFFa. Os
licitantes entregaram os invólucros n. 1, 2, 3 e 4, conforme determina o item 11.2, “b”
do Edital. Todos os invólucros foram verificados pela Comissão de Licitação quanto
à observância da via não identificada do plano de comunicação publicitária e quanto
ao lacre. Os invólucros n. 1 e 3 foram abertos e conferidos. Após a verificação dos
invólucros n. 1 e 3 pela Comissão de Licitação e pelos representantes das empresas
licitantes, foi constatada que dois invólucros 1, VIA NÃO IDENTIFICADA, constavam
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várias tabelas coloridas. A Comissão de Licitação analisará jurisprudência sobre o
assunto, já que o edital de licitação é omisso. Verificou-se também que as peças
apresentadas por um dos licitantes, invólucro 1, VIA NÃO IDENTIFICADA, estão
sobrepostas com aplicação sobre outro papel, em desacordo com o que dispõe a
legislação vigente. A Comissão de Licitação considerou a licitante desclassificada e
inabilitada. Em relação aos invólucros 3, a Comissão verificou que a empresa DOG
PROPAGANDA E DESIGN LTDA não rubricou e assim o caderno de capacidade de
atendimento, estando em desacordo com disposto no edital de licitação. Sendo
considerada inabilidade e desclassificada. A licitante MULTIPLA COMUNICAÇÃO E
EVENTOS LTDA apresentou repertório e relato de soluções sem assinatura e
rubrica. A Comissão verificou ser um vício sanável e solicitou a representante da
licitante para providenciar a assinatura dos documentos. Os demais invólucros
encontravam-se em conformidade com o disposto no edital de licitação. Os
invólucros n. 3 foram devidamente assinados pela Comissão de Licitação e pelos
licitantes. Em seguida misturados aos invólucros 1 e encaminhados à Subcomissão
Técnica nomeada para análise e julgamento dos mesmos. A presidente da
Comissão de Licitação encerrou a sessão às 14h20, da qual se lavrou a presente
Ata que vai assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes das
licitantes presentes.
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