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REPRESENTANTE

PATRICIA MARIA DE PIRATININGA FIGUEIREDO MAUGER

EMPRESA

1. ADAG COMUNTCAçÃO EtRELt.

2. BABEL MZA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.

3. BERGTOLEDO COMUNTCAÇÃO LTDA. ME.

4. E3 COMUNTCAÇÃO |NTEGRADA LTDA.

5. DENTSU LATIN AMERICA PROPAGANDA LTDA.

6. LUA PROPAGANDA LTDA.

7. OCTOPUS COMUNTCAçÃO lrOR.

8. PROPEG COMUNTCAçÃO S.A.

9. RINO PUBLICIDADE S.A.
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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA L|C|TAçÃO

DIA 13 DE AGOSTO DE 2019

Recebimento dos lnvólucros no 1,2,3 e 4

Abertura dos lnvólucros no I e

LtctTAçÃo No: 150/18

PROCESSO No: 10.43.150/18

INTERESSADO: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU

DESCRIçÃO: Licitaçäo para Contratação de Prestação de Serviços de Publicidade

Aos treze dias de agosto de dois mil e dezenove, às quinze horas, nesta cidade de Säo

Paulo, capital do Estado de São Paulo, na Sede da CDHU - Auditório 20 Subsolo, situado à

Rua Boa Vista no 170, Centro, São Paulo - SP, reuniram-se em sessäo pública os membros

da Comissão Julgadora da Licitação, designada pelo AP/063/2019, do Presidente da CDHU

de 3010512019, sob a presidência de José Fernando Lefcadito Alvares, e os membros

Eduardo Pugnali Marcos, Paulo André Aguado, Duilio Malfati Júnior, Sandra Cristina

Martinelli Luperi, representante da sociedade civil, nos termos do Decreto no 36.226tg2, para

processamento da LICITAÇAO No 150/18, do tipo melhor técnica, para a contratação da

prestaçäo de serviços de publicidade. lniciados os trabalhos, a Comissão Julgadora da

Licitação solicitou aos interessados presentes que oferecessem seus documentos de

representação legal para efetuar o credenciamento pelas sociedades participantes,

conforme previsto no item 12 do edital. Em seguida, a Comissäo Julgadora da Licitaçäo

recebeu de cada uma das empresas os seguintes invólucros: Invótucro nol - Plano de

Comunicação Publicitária - Via Näo ldentificada; lnvólucro no 2 - Via ldentificada;

lnvólucro no 3 - Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de

Problemas de Comunicação; e lnvólucro no 4 - Proposta de Preço. As empresas e seus

representantes legais que entregaram os referidos invólucros foram as seguintes
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MARCIA SANCHEZ

ROBERTO ZANOTTO DUALIBI

JANAINA TOMAZ DE ANDRADE

MARIO COSMO D ANDREA

DANIEL DE ARAUJO SENA

MICHEL HAIBI

LUCIANA TOLEDO CAMPELLO DE LUCA

ESDRAS JOSÉ MACIEL
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O Presidente da Comissão Julgadora da Licitaçäo perguntou se as licitantes desejavam

eleger uma comissão para representá-las perante a Comissão Julgadora da Licitação para

rubricarem as vias, que, ao responderem afirmativamente, indicaram a representante da

empresa Adag Comunicação ElRELl., a Sra. Patrícia Maria de Piratininga Figueiredo

Mauger e da empresa Lua Propaganda Ltda., o Sr. Daniel de Araújo Sena.

Ato contínuo, o presidente da Comissão Julgadora da Licitaçäo separou os invólucros no 1 e

3 dos demais no 2 e 4, assim sendo, a Comissão Julgadora da Licitação providenciou o

lançamento de rubricas de todos os seus membros nos fechos dos invólucros no 2 e 4 que

permaneceram lacrados. Os representantes das empresas licitantes também lançaram suas

rubricas nos referidos invólucros que permaneceräo fechados sob a guarda e

responsabilidade da Comissão Julgadora da Licitação até a data em que serão abertos em

sessão pÚblica a ser designada para tanto. O presidente da Comissão Julgadora da

Licitação, sob a fiscalização dos representantes das agências, deu início à abertura dos

lnvólucros no 3. Em seguida a Comissão Julgadora da Licitação procedeu à retirada do

conteúdo dos lnvólucros rìo 3 e os rubricou, passando a comissäo indicada pelos

credenciados representantes, para vistas e rubrica dos mesmos documentos. O presidente

da Comissão Julgadora da Licitação, sob a fiscalização dos representantes das agências,

deu início à abertura dos lnvólucros no 1. Em seguida, a Comissão Julgadora da Licitação

procedeu á retirada do conteúdo dos lnvólucros no 1 e os rubricou, passando a comissão

indicada pelos credenciados presentes, para vistas e rubrica dos mesmos documentos. O

presidente da Comissão Julgadora da Licitação informou que os conteúdos dos lnvólucros

no 1 e no 3 seräo entregues à subcomissão técnica para análise e lançamento de pontuação

e que, uma vez ultimados os trabalhos de competência da referida subcomissão técnica,

nova sessäo pública para comparação dos conteúdos dos invólucros no I e no 2, objetivando

a identificação dos autores das propostas técnicas apócrifas, oportunidade em que será

divulgada a nota para cada uma das propostas analisadas. Passa a Íazer parte integrante

desta Ata a lista de presença, em anexo. Nada mais havendo a istrar, o presidente da

Comissão Julgado Licitação encerrou a reunião, da qualfoi a presente ata, que

segue assinada

Eduardo iMarcos

Me
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José Ferna Alvares
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Paulo An Duilio Malfatti Junior

Me-mbrobro
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Sandra Cristinâ Martinelli Luperi

Membro - Representante Da Sociedade Civil

Pelas licitantes

EMPRESA

1. ADAG COMUNTCAÇÃO EtRELt

2. BABEL AZZAAGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA

3. BERGTOLEDO COMUNTCAçÃO LTDA. ME

4. E3 COMUNTCAÇAO TNTEGRADA LTDA.

5, DENTSU LATIN AMERICA PROPAGANDA LTDA.

6. LUAPROPAGANDALTDA.

7. OCTOPUS COMUNTCAÇÃO LTDA

8. PROPEG COMUNTCAÇÃO S.A.
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9, RINO PUBLICIDADE S.A.
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