
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Autarquia Municipal

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVTÇO M 9y2022

ATA CIRCUNSTANCIADA DA 3â SESSÃO PÚBLICA DA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NO 112022. ABERTURA DE INVOLUCRO

OBJETO: ConÍatação de 1 (uma) empresa especializada em Prestação de Serviços de Publicidade,
destinados à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo - FDSBC, que possibilitem a prestaÇão
de serviços publicitários, na elaboração de projetos e campanhas para a FDSBC, compreendendo o
estudo, a pesquisa, a concepção, a produção, a elaboração de marcas e logotipos, o planejamento de
mídias publicitárias, o desenvolvimento e a execução de ações promocionais e de outras ações
destinadas a complementar os esforços de comunicação publicitária.
Aos cinco dias de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às.nove horas, na Sala 15 do Predio Java
da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. instalou-se a Mesa Receotora de documenros e

acrma assim constituída:

Camila Filadelfo Almeida

Michelle Heleno Araújo de Mello

Naiara Regina Lira Faria

De inÍcio foi informado aos presentes que seriam abertos os Invólucros no 4 - PROPOSTA DE
PREçOS - dâs empresas classifìcadas no Certame, para conhecimento e rubrica de todos os
presentes. Quanto às propostas de preços apresentadas, obteve-se o seguinte:
í) PUXE COMUNTCAÇÃO EtRELt - CNpJ no 05.022.978t0O01-78
Honorários de 5% (ciíco por cento) sobre os custos de Íeferentes: (i) à produção e à execução lécnica
de peça e ou material; (ii) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos, de
avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos
quais serão diÍundidas as peças e ações publicitárias ou sobre 'os resultados das campanhas
realizadas ou a serem realizadas; (iii) à cÍiação e desenvolvimento de formas inovadoras de
comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas
tecnologias.

Em decorrência dos trabalhos de criação e produção interna, será aplicada a Tabela Referencial de
Custos Internos editada pelo Sindicato das Agências de Propeganda do Estado de São Paulo, vigente
quando da prestação dos serviços correspondentes, com um descohto de 52% (cinquenta e dois por
cento).

2) LUME COMUNTCAÇÃO ETRELT - CNPJ no 65.146.375/0001-00
Honorários de 5,9% (cinco vírgula nove por cento) sobre os custos de referentes: (i) à produção e à
execução técnica de peça e ou material; (ii) ao planejamento e à execução de pesquisas e d€ outros
instfumentos, de avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios
de dlvulgação nos,quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das N
campanhas realizadas ou a serem realizadas; (iii) à criação e desenvolvimento de formas inovadoras \ \
de comunicação publicitáÍia destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância *n\ \ )
novas tecnologias. \
Em decorrência dos trabalhos de criação e produçãd interna, será aplicada a Tabela Referencial de \
Custos Internos editada pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo, vigente
quando da pÍestação dos serviços correspondentes, com um desconto de 51,1o/o (cinquenta e um
vírgula um por cento).

Quanto às propostas apresentadas foram feitas as seguintes observações: NADA FOI OBSERVADO.

Em seguida foi inÍormado aos presentes que a sessão seria suspensa para que as propostas ì
comeÍciais fossem analisadas pela comissão julgadora da Fâculdade (CJL/FD) em obseÍvância às/lrllk
cláusufas e pontuações previstas no Edital. \ .,/ W'
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FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Autarquia Municipal

. pRocEsso DE coMPRA E/OU SERVTçO M $12022

Foi informado, ainda, aos licitantes que vierem a ser classificados na fase de proposta comercial, que

serão convocados a apresentarem o Invólucro no 5 - Documentos de Habilitação, conforme item 6.0 do

Edital. Nada mais havendo a observar, foi lavrada a presente ata em cumprimentos aos dispositivos
legais, que depois de lida e

Secretária
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CAMILA FILADELFO ALMEIDA

' Membro cfe CJUFD

C/"
IRA FARIA

Membro da CJL/FD

EMPRESA REPRESENTANTE

LUME COMUNTCAçÃO EIRELI \"1*.* Cr.-^.\ r\. N\r."s,òc.^

{\tòràa Gomes de Almeida

PUXE COMUNTCAçÃO ETRELI ü) .)
Pàu+{Fernando Pereira Gervasio
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