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ATA CtRCUl.tSTAttct,non DA 1a SESSÃO PUBLICA DA

CONCORRÊNCIA PUBLICA NO 112022 - CJL/FD

em Prestação de Serviços de

publicidade, destinádos à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo - FDSBC, que

possibilitem a prestação de serviços publicitários, na elaboração de proietos e campanhas
'para a FDSB|, compreendendo o. estudo, a pesquisa, a concepção, a produção, a

elaboração de marcas. e logotipos, o planejamento de mídias publicitárias, o

desenvólvimento e a.execução de ações promocionais e de outras açÕes destinadas a

complementar os de comunicação publicitária.

Aos dezotto-dtàgosto do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, no Auditorio
Cidade de São Bernardo da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, reqniram-
se os Membros da Comissão de Julgamento de Licitações da Faculdade de Direito de
São Bernardo do Campo para a sessão pública de entrega e abertura de envelopes da

Os representantes supracitados foram devidamente credenciados e autorizados a
prosseguir na licitação. Ato contínuo, a Mesa Receptora - CJL/FD, nos termos do item 3
do Edital de Concorrência Pública n" 112022, recebeu os lnvolucros relativos à Proposta
Técnica e Proposta Comercial (lnvólucros no 1,2,3 e 4). No que concerne aos Involucros
padronizados com a via não identificada do plano de comunicação publicitária, foram
recepcionados nos "Envelopes Padrão" fornecidos pela FDSBC, ressaltando que não
apresentavam marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento capaz de identificar a
licitante, conforme o subitem 2'.1.1.1.3 do instrumento convocatorio. Ato contínuo, o Sr.
Moisés Junio Rosa, diante das demais licitantes e da Mesa Receptora, foi convocado para
embaralhar os Invólucros n" 1. Já o Sr, Felipe Luã Jacoby Rockenbach, verificou os
f nvolucros que não serão abertos na presente sessão pública, a saber: no 2 e no 4. Dando
seguimento aos trâmites, passou-se à abertura dos Invplucros no 1 e no 3, verificação e
rubrica dos documentos das proponentes pela CJLiFD e pelos representantes das n
licitantes. Registramos que, ao iniciar a rubrica dos documentos de um dos ltlvólucros no l)
1 (via não identificada); o representante da empresa Lume, Sr. Moises, verbalizou ter l'
encontrado documento identificador da empresa Engenho de ldeias. A CJL/FD, por sua li
monta, com fulcro nos itens' 3.2, 3.5.2 e 7.3 do Edital, informou que os documentos I
deviam ser verificados e rubricados pelos presentes, cabendo a redução em ata da I
situação fática para que a Subcomissão Técnica possa avaliar se se trata de hipotese de 
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Concorrência Pública no 112022. Compareceram ao certame as seguintes em

EMPRESA CNPJ/MF REPRESENTANTE

ENGENHO DE IDEIAS
coMUNrcAçÃo LTDA.

07 .895.77110001-33

Felipe Luã Jacoby Rockenbach

RG no: 710.653.537-5

CPF no: 029.852.400-77

LUME COMUNTCAçÃO
EIRELI

65.146.375/0001-00

Moisés Junio Rosa

RG no: M-1.379.277

CPF no: 3í5.068.446-34

PUXE COMUNTCAçÃO
EIRELI

05.022.978/0001-78

Paulo Fernando Pereira Gervasio

RG no: 34.001.635-8 l

CPF no: 283.629.568-60 ft)
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desclassificação ou não da Proposta Técnica. Saliente-se que o documento identificatório
encontrado foi a "Declaração de Retirada do lnvolucro" fornecido pela FDSBC, com nome
da licitante Engenho de ldeias. No que se refere aos referidos lnvolucros no 2 e no 4,
foram rubricados no fecho, acondicionados e mantidos invioláveis pela CJL/FD. No
tocante ao lnvólucro no 3, ante a quantidade de documentos apresentados, ficou
acordado em eleger o Sr. Felipe Luã Jacoby Rockenbach para a rubrica por parte das
licitantes, bem como eleita a Sra. Michelle Heleno Araújo de Mello representando a
CJL/FD. Ao término das rubricas d.o lnvolucro 3, o representante da empresa ENGENHO
DE IDEIAS COMUNICAçÂO LTDA. manifestou-se no sentido de rêgistro em ata de que
apenas esta licitante apresentou, conforme item 2.1.1.5.2, duas vias dos documentos
"capacidade de atendimento, repertório e relatos de soluções de problema de
comunicação". Em conformidade com o item 3.5 do Edital, neste ápice, a sessão foi
'suspensa para a entrega dos lnvolucros 1 e 3 à Subcomissão Técnica da FDSBC, que

fará a devida análise técnica. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pública,

às 12 horas e 45 minutos, cuja ata vai rubricada e assinada por esta por todos os
presentes.llllltllllltlllllllltlllltllllllllllltllttlllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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CAMI LA FILADELFO ALMEIDA

Membro da CJL/FD
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c0tJLrA CARRAMASCHI CORREA

Membro da CJLIFD
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REPRESENTANTE

ENGENHO DE IDEIAS COMUNICAçÃO
LTDA.

LUME COMUNICAçÃO EIRELI

PUÍE COMUNICAçÃO EIRELI

Feinando Pereira Gervasio
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EMPRESA

/lu, ont^,nkA
Fellpe Luã Jacoby Rgckgíílach
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Junio Rosa
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