ATA DA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇOS Nº
002/2019
Local: Sede da Câmara Municipal de Vitória da Conquista
Processo n° 009/2019
Tomada de Preços n° 002/2019
Objeto: Contratação de agência de propaganda para a prestação de serviços de publicidade,
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o
estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e
demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à
informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em
geral, nos termos e condições constantes no Edital e seus anexos

Primeira Sessão
Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2019, às 09:05 horas (horário de local), na sede da
Câmara Municipal de Vitória da Conquista, situada na Rua Coronel Gugé, 150 Centro, reuniu-se
sob a presidência de Jussiara Freitas Lopes, presidente da Comissão de Licitação, e membros da
Comissão: Ana Paula Almeida Rocha e Adriano Ferreira Ribeiro, designados através do Decreto
n° 2633/2019, para proceder à realização da segunda sessão do Processo de Tomada de Preços
002/2019. Contou, ainda, com a presença do Procurador Jurídico da CMVC, o Sr. Alexandre

Pereira de Sousa, e do Consultor da Empresa Athenas Consultoria Ltda, o Sr. Mário
Augusto C. Viana. Compareceram os representantes das empresas licitantes, respectivamente:
MANGALÔ PROPAGANDA LTDA ME, CNPJ: 08.984.464/0001-91, representada por
Cristiane Ataide Souza, portadora do RG nº 07751584-61, SSP/BA, CPF nº 938.219.485-15; e
AKTIVA PUBLICIDADE LTDA, CNPJ: 05.485.984/0001-6, representada por Nábila Nogueira
Oliveira, portadora do RG nº 13.677.722-81, SSP/BA, CPF nº 055.875.615-85
A Comissão de Licitação providenciou a divulgação dos atos referentes ao processo, conforme
determina a legislação aplicável, e na data e hora designadas, iniciou o procedimento de abertura
dos Envelopes de Nº 02 (vias identificadas) para cotejamento com as vias do Envelope Nº 01
(vias não identificadas) do Plano de Comunicação Publicitária, para identificação da autoria dos
trabalhos.
Ato contínuo, identificada a referida autoria, a Comissão constatou que o Plano de Comunicação
Publicitária desclassificado em sessão anterior pela desconformidade com norma editalícia tem
como responsável a empresa AKTIVA PUBLICIDADE LTDA. Assim, nota-se a comprovada
desclassificação da empresa AKTIVA PUBLICIDADE LTDA no processo de Tomada de Preços
002/2019.

Passou-se, então, à apuração das pontuações atribuídas a cada quesito das Propostas Técnicas. A
ata de julgamento das Propostas referentes aos Planos de Comunicação Publicitária, Capacidade
de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação, juntamente
com a planilha com as pontuações, encontraram-se alojados em envelopes lacrados e rubricados
em seus feches/lacres pelos membros da Subcomissão Técnica no momento respectivo de cada
avaliação. Estes foram abertos na presença das licitantes. As notas foram lançadas, uma a uma,
em planilha geral elaborada pela Comissão de Licitação, sob apreciação das licitantes,
demonstrando o resultado final da Proposta Técnica.
Salienta-se que não serão consideradas as notas da Empresa AKTIVA PUBLICIDADE LTDA
devido à sua desclassificação confirmada após o cotejamento das vias identificadas.
Apresentou-se, portanto, a empresa MANGALÔ PROPAGANDA LTDA classificada em 1º lugar
no Julgamento Geral das Propostas Técnicas.
Assim, foi informado aos licitantes que a publicação do resultado do Julgamento Geral das
Propostas Técnicas será feita por publicação no site da CMVC, no DOM e enviada via e-mail nos
endereços informados pelos interessados.
Concitadas as licitantes a se manifestarem quanto a eventual questionamento sobre os
procedimentos ou deliberações havidos a presente sessão, as empresas presentes disseram não
possuir objeção alguma, e, inclusive, renunciaram ao prazo para interposição de eventuais
recursos. Diante disto, em ato contínuo, a comissão de licitação designou a terceira sessão prevista
na norma editalícia para o próximo dia 27 de agosto de 2019, na sala de reuniões.
Nada mais havendo digno de registro, encerrou-se a presente sessão, da qual foi lavrada a presente
Ata, devidamente assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos demais presentes.
Sai a licitante intimada das deliberações ocorridas na presente sessão.
Vitória da Conquista, 23 de agosto de 2019
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