
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Autarquia Municipal

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO N'gY2O22

ATA CIRCUNSTANCIADA DA CONCORRÊNC|A PUBLICA NO 112022 - CJL/FD

OBJETO: Contratação 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
oublicitária.
Aos vinte e dois dias de setembro 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, reuniram-se os

Membros da Comissão de Julgamento de Licitações da Faculdade de Direito de São Bernardo do
Campo para deliberação quanto aos trabalhos realizados pela Subcomissão Técnica,

especialmente no tocante: 1) ao cotejo entre as vias náo identificadas e identificadas do Plano de
Comunicação Publicitária, para identificação de sua autoria; 2) à planilha geral com as pontuações

atribuídas a cada um dos quesitos de cada proposta técnica; e, 3) ao resultado do julgamento

geral da proposta técnica, registrando-se em ata as propostas desclassificadas e a ordem de

õlassificação da licitação em questão, para cumprimento do Edital da Concorrência Pública no

112022 e do art. 11 da Lei Federal no 12.23212010.

1) Cotejo entre as Vias não identificadas e identificadas do Plano de Comunicação
Publicitária, para identificação de sua autoria:

Com a abertura do Invólucro no 2, Vià ldentificada do Plano de Comunicação Publicitária, a
CJL/FD ratifica os trabalhos _realizados pela Subcomissão Técnica quanto ao o cotejo em

referência com a autoria das propostas não identificadas.

INVOLUCRO NO 1

VIA NÃO IDENT}FICADA
Fls.

INVOLUCRO NO 2

VIA lDENTIFICADA
fls.

Nome da Campanha Nome da empresa

correspondente

Direito São Bernardo-Tradição e

Excelência no Meio JurÍdico .
3t34

Puxe Com unicação Eirerli 536/583

Há 58 anod vivendo do Direito
35179

Engenho de ldeias

Comunicação Ltda.
653/708

Quer ser referência na Vida? 80/1 58
Lume Comunicação Eierli 585/651

2) Planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos quesitos de cada proposta
técnica, para as empresas classificadas:

A CJL/FD ratifica os trabalhos realizados pela Subcomissão Técnica quanto à planilha geral a

seguir:

INVÓLUCRO N9 1_ VIA NÃO IDENTIFICADA E COTEJO

ITENS MAX.PTOS. 1 2 3

Direito São Bernardo-
Tradição e Excelência
no Meio Jurídico

Há 58 anos vivendo
do Direito

Quer ser referência na
Vida?

Puxe Comunicação
Eirerli

Engenho de ldeias
Comúnicação Ltda.

Lume Comunicação
Eierli \
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Autarquia Municipal

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO M 93/2022

7.7.l.al 5 5,0000 3,3333
7.7.t.b) 25 23,0000 19,5000

7.7.l.cl 25 24,3333 21,3333

7.7.t.d) í5 14,5000 1 3,1 667

TOTAL 70 66,83 I 57,33

tNVóLUcRo Ne 3 - cApActDADE DE ATENDTMENTo, REpERTóRto' E RELAToS DE soLuçÕEs DE

PROBTEMAS DE COMUNICAçÃO .

ITENS MAX.PTOS. Puxe Comunicação Enqenho de ldeias Lume Comunicação
7.7.t| 10 10 10

7.7.il1 10 10

7.7.lV 10 10 8,83

TOTAL 30 30 23,83

3) Resultado do julgamento geral das propostas e ordem de classificação, bem como,
registrando-se as propostas que devem ser desclassificadas

A CJL/FD ratifica os trabalhos realizados pela Subcomissão Técnica quanto à classificação geral a

seguir:

A CJL/FD ratifica os trabalhos realizados pela subcomissão Técnica quanto à desclassificação a

seguir:

GLASSIFICAçÃO GERAL - EMPRESAS CLASSIFICADAS

Puxe Comunicação Eirerli
Direito São Bernardo-
Tradição e Excelência no

Lume Comunicação EierliQuer ser referência na

Vida?81 ,16

Eft'PRESAS Á SCNCU DESCLASSIFICADAS

ttãEgãnosÏCndo do

A Subcomissão pontua em Ata de Reunião propria' produzida em 22 de setembro de 2022' que'

em razãodos já anarisadob e pontuaáós invoíucros 1 e1 " o cotejo, foi possível identificar a

autoria das propo"iãr-ie"ni.as (involuc io 2) e elaborar a planilh,a g:t3l' com as pontuações

atribuídas a cada um dos quesitos, t".t;oã ptano oe comünicação Publicitária (involucros 1)'

como da capacidrãã oè Atendimento,'nãpãrtorio e reratos de sorúções de probremas (involucro

3), para .. 
"rpr"JÃ, 

ã.rì. como etaoãiar a planilha de resultado geral da pontuação com a

ordem de ctassific ;;;;;Ë rãsuttados são confirmados pela CJL/FD

A CJL/FD também cOnfirma que dentre os conteúdos do invorucro no 1 na campanha "Há 58 anos ' I

vivendo do Direito,, encontrava-se o oãã*éntã oe oectaráJã-oe netiraoa do rnvórucro do qual I'
*í)'2 06.^, ìÀJ...zto. mlf

Classif.
PONTOS
lnvol 1

PONTOS
lnvol3 SOMA PROPOSTA , EMPRESA

1a 66,83 30 96,83

2a 57,33 23,83

EMPRESAPONTOS
lnvol 1

PONTOS
lnvol3

SOMA PROPOSTA

Engenho de ldeiasil n n



FAcuLDADE DE DrRErro oe sÃo BERNARDo Do cAupo
Autarquia Municipal

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVTçO No 93/2022'

consta o nome da licitante Engenho de ldeias Comunicação Ltda, CNPJ 07.895.77110001-33, de
modo que identificando a autoria fere o princípio da não identificação do invólucro no 1, devendo
assim essa proposta ser desclassificada.

Nada mais havendo a observar, deu-se porencerrada a reunião às 1íh30 efoi lavrada a presente
ata em cumprimento aos dispositivos legais e regulamentares, que depois de lida e aprovada, vai
assinada por todos os presentes na sessão.
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