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PEDIDOS DE

IMPUGNAÇÃO



EXCELENTÍSSIMA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇÃO(CPL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE(CMBH)

SRA. PRISCILA CAROLINE CARDIM SANTANA RODRIGUES

Ref.;CHAMAMENTO PUBLICOU/201g

ATOADMINISTRATIVO DEIMPUGNAÇÃO

Pedido de afastamento de profissionais integrantes a relação de ingresso
a subcomissão técnica

LEVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ sob n.' 17.951.660/0001-50, com sede na Av. Dom

Pedro 11, n' 2715, SL 204, Bairro Cardos Prates, Belo Horizonte - MG, CEP

30710-535, vem, tempestivamente, por meio do seu representante legal,

ANTÕNIO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, empresário, casado, portador da

Cédula de Identidade n' M-10.597, inscrito no CPF sob o n' 069.040.506-59,

vem perante V. Exa., apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO com as

inclusas razões, com fulcro nos dispositivos legais pertinentes à matéria, da Lei

Federal no 8.666/93, exercendo seu DIREITO DE PETIÇÃO, assegurado no

artigo 5', inciso XXXIV, alínea "a", da Constituição Federal, expor e requerer o

que segue:

1 - PRELIMINARMENTE

Em primeiro plano, sobre o direito de petição, o requerente solicita que as

razões aqui formuladas sejam devidamente autuadas e que haja uma decisão
motivada sobre o pedido formulado.



2 - TEMPESTIVIDADE

Lei 12.232 de 29 de abril de 2010, vejamos o disposto no capítulo 11, Art. lO

parágrafo 5':

I'al(i os.Rn.s (!o cttlTti)rimeTtto to clisp{)st:o n.esta i,ei, até 48 ((lula!'eiltx2 a nilü)

ít{)lus ctTttes dct sessão })ú )!íc:cl destirtuda ao sm'teia, dual(lluei' i ttel'assado

p(i)cíc't'(l tlit])ugit(tr pesa(i)a trtregrctlttc' du i'(?l(içclti) u que se T'(:fel'elrt os gg 2'', 3(: c'

* (]cste artiçlo, -mediaTtte.fl.lndctlllc:lhos ju T'ícíiC:os PiÍiusíueis. "

O presente recurso é plenamente tempestivo, uma vez que o ato de

protocolar a impugnação se cumpri antes do prazo previsto em lei em relação a

data fixada para sessão pública designada para o sorteio dos profissionais para

ingresso a subcomissão técnica.

Considerando então o prazo legal para apresentação do presente recurso, são

as razões ora formuladas plenamente legais e tempestivas, motivo pelo qual

deve conhecer e julgar a presente impugnação.
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3-DOSFATOS

No dia 02 de dezembro de 2019, precisamente as 14 horas, a CÂMARA

MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - CMBH, por meio da COMISSÃO

PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), representada pelos seus membros e

secretários, se reuniram na sala de reunião da procuradoria da CMBH para

decisão das inscrições feitas para formação da subcomissão em relação as

exigências previstas no edital do chamamento público n' 1/2019.

Após ser montada, a subcomissão em questão deverá proceder com a análise

e o julgamento das propostas técnicas apresentadas pelas concorrentes no

âmbito da concorrência que será realizada pela CMBH com o objetivo de

contratação de agência de propaganda para prestação de serviço de
publicidade e comunicação institucional.

Sequencialmente, foi feita a análise de documentos dos profissionais inscritos,

tudo previsto no edital combinado com as disposições da lei federal n' 12.232
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do ano de 2010, que estabelece normas gerais sobre licitações, contratações

pela administração pública de serviços de publicidade e observâncias sobre

composição de subcomissão de avaliação.

Seguindo o rito da reunião, após deferimento dos nomes que cumpriram as

exigências e os que por sua vez foram indeferidos, foi lavrada a ata, lida e
aprovada, procedeu com a assinatura de todos os membros e secretários

fazendo-se cumprir todos os atos processuais cabíveis.

4-DAIRREGULARIDADE DO PROCESSO

No dia 04 de dezembro de 2019, foi publicado no DOM -- Diário Oficial do

Município, a lista de nomes dos profissionais que tiveram suas inscrições

deferidas, além da data da sessão pública de sorteio e formação definitiva da

subcomissão julgadora.

Ao ter acesso a estes nomes, foi feito uma breve analise que proporcionou

observância de dois nomes de profissionais bastante conhecidos no mercado.

Segue o que devesse dizer de notório em relação a ambosl
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JOAO BATISTAVILLALBA

l Processo licitatório da Câmara Municipal de Contagem (2019)

De acordo com a ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM CMC -

CHAMAMENTO PUBLICO N' 01/2019(ANEXO 11), do dia 15 de maio de 2019

pode-se identificar este profissional como membro habilitado (Pagina 1 , Tabela

l , Ordem 4), posteriormente o nome do mesmo como membro classificado

para compor a subcomissão (Pagina 2, Tabela 3, Classificação I').

Remetemos agora aos documentos de avaliação das propostas de

capacidade técnica (Capacidade de Atendimento, Repertório) do dia

24/06/2019 (ANEXO 111), temos no certame as seguintes empresas: !4

COMUNICAÇÃO EIRELI (GRUPO LUME COMUNICAÇÃO), AZ3

PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, INOVATE COMUNICAÇÃO EiRFLI
/1r



L UnOnOLai u uivlulul\-aynU E lvlAKh.t: l IN(i L l L)A, dentre todas as

avaliações feitas pelo sr. Jogo Batista Villalba a nota da agência 14

Comunicação é a maior.

Seguimos a diante para os documentos de avaliação das propostas de

capacidade técnica (Raciocínio Básico, Estratégia de comunicação

Publicitária e Ideia Criativa) do dia 14/06/2019 (ANEXO IV), sem que

houvesse nenhuma surpresa, novamente este profissional melhor avalia a

proposta da agência 14 Comunicação que apresentou o tema "0 Papel do
Vereador"

Por fim, os últimos documentos acostados referente a este processo da

Câmara Municipal de Contagem, RESULTADO DO JULGAMENTO DAS

PROPOSTAS TÉCNICAS, data de 27 de junho de 2019 (ANEXO V), que nos

mostra o resultado onde a agência 14 Comunicação é a melhor colocada com

um volume de pontuação considerável acima das demais agências

participantes, e, RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO, de 19 de julho de 201 9

(ANEXO VI), consagra da agência 14 Comunicação a vencedora do certame

ocupando o primeiro lugar.
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2. Processo licitatório ARISB - Agência Reguladora Intermunicipal de

Saneamento Básico de Minas Gerais (ANEXO VII)

Apresenta-se agora um processo licitatório também de 2019 da agência

reguladora de saneamento básico de MG, onde dentre as empresas

participantes temos novamente a agência 14 Comunicação (Grupo LUME

COMUNICAÇÃO) e entre os inscritos para membros da subcomissão julgadora

temos novamente o nome do Sr. Jogo Batista Villalba, em ato continuo sendo
habilitado e selecionado.

Como demonstrado no outro distinto processo da CMC Câmara Municipal de

Contagem, de forma redundante aplicada ao processo em questão, os critérios

de julgamento, as discrepantes notas entre as concorrentes de forma a

beneficiar a agência 14 Comunicação e o perfil de avaliação, cria-se agora um

notório padrão de atuação

Em meio os documentos acostados (ANEXO VII), podemos perceber dentre os

itens julgados (Páginas l a 8) que todas as notas dadas referentes a empresa

"14 Comunicação" são em sua TOTALIDADE maiores que a da FAZENDA
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COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, a outra agência participante do

certame. Além disso, nota-se também que em sua grande maioria a empresa

''14 Comunicação" tem total em suas notas, o que causa estranheza pela

semelhança aos critérios de julgamento do outro processo licitatório, Câmara

Municipal de Contagem.

Na sequência (Página 9) infere-se que a referida empresa foi a vencedora do

certame.

SERGIOFERNANDES DACUNHA

1. Processos licitatórios Câmara Municipal de Contagem (2019) e

ARISB - Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico
de Minas Gerais
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Em sucinta consulta aos documentos já acostados a este instrumento, nos dois

processos amplamente abordados e analisados anteriormente temos o nome

do senhor Sergio Fernandes da Cunha, atrelado ao do sr. João Batista Villalba

como membro inscrito e aprovado para compor os nomes que participarão do

sorteio para definição da subcomissão julgadora.

2 Processo licitatório Câmara Municipal de Contagem (2018)

Para além dos processos supracitados, juntamos agora a ATA DE REUNIÃO

DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE

CONTAGEM - CMC - CHAMAMENTO PÚBLICO N' O1/2018(ANEXO VIII),

realizada no dia 09 de fevereiro de 2018 temos novamente o nome do senhor

Sergio Fernandes da Cunha (Pagina 1 , Tabela l , Ordem 9), atrelado ao do sr.

João Batista Villalba. Nesta oportunidade como podemos ver no documento

acostado (ANEXO IX), a empresa vencedora novamente foi a LUME

Comunicação, agência esta que compõe o mesmo grupo empresarial da 14

Comunicação citada outras vezes neste instrumento.
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3. Atendimento a contas

E de conhecimento do mercado e meio oublicitário que o sr. Sergio Fernandes

da Cunha, foi prestador de serviço do grupo empresarial em questão e em mais

de uma oportunidade, mais precisamente nos anos de 2009 e 201 9, o

profissional de atendimento da agência LUME Comunicação, responsável por

atender contas públicas de porte considerável como por exemplo a Prefeitura

Municipal de Pouso Alegre, destarte o mesmo tem ligação direta com esta

agência que por várias foi citada neste instrumento.

Em sentido conclusivo arrematando aqui o que vastamente foi exposto com

conjunto probatório robusto, cabe dizer que não há razoabilidade em assumir o

risco de ter os nomes dos profissionais supracitados atrelados a este processo

licitatório como possíveis membros da subcomissão julgadora.

Uma vez que em distintas oportunidades e diferentes processos tivemos ações

semelhantes de atuação por parte destes profissionais, a questão aqui

explanada é sobre sustentar ou não a possibilidade de cometer tal vício em um

processo licitatório complexo como no assentado em tela.
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5-DOFUNDAMENTOJURIDICO

,41) /r7/f/o, cumpre-se verificar a lei federal n' 1 2.232/1 0 em seu capitulo 11, artigo

1 0, parágrafos $ 6' e 7', que nos trazem os seguintes textos:

g {)e .f\diTttttcÍu u i.nt})ttyltctçao, o lí t )ugit (io ter(t {) c lletto dt' u})st(:r-se tl(-

atttür lci st.tbcontissão téc: ti.ca. (tÉ {:lar(Rido-se iillped do ou susT)( ito, u nes cict

dt:(.''isco (]u u Ut O tela(}e CO}TtP(!tela't'('.

g 7,: A a{)sEeltçã(«) clo inlpuyltado ott o cicoll\imeilto da in-tpugllação,

?tcl(íia.irc d( c s(t(}.fuTt(icln-lerliü({({ (i(i (iilt(}rl.dcld(? (:07 1})('!e?ttc'. tínpil(:(tlct, se

Ti('('eSS(i]']í), (] (.'iCíl)O]'(iÇ(1o ( (i útil)li(:( ÇaO (j(' ?t{)U(] !tSt(i, S(']r1 0 10 ]'t(' IT'li})ilÇJ?lr.f(iÍ}

I'í?sJ)eitucio {) dis )testo neste artÍçlo.
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Neste sentido se faz de forma cabal e imprescindível nossa jurisprudência, que

acusa que identificado tal vício no processo seguido de não reparação do
mesmo, resulta em suspenção e arquivamento por falta de lícitude e
ilegalidade.

íiib=1:'1{ ESENT '\(l.ÃO. S]3:ii'V' i.ÇOS !i) E i.' t.i B!.,.i.c:! ii)/'\ l)ii:
P[{ [[11S'Í''A]])(1)S ]}(.)R ] N']]']]]:Rb]í'ÊD]'(1) !) 111: .:\G llNC'l /\ {)ll:
PRo!'.A(}/\.N.[)z\.. IRRA(];].J]..t\R.]]])Ât)E$ N,'\
la'(1)11Zb'í.:\Ç.:\0 '11)j\ St.Í'13COM ISSÃ0 Rl11$PON$..\\-''ll: l,
})(.)R .àTÇALISAl{ 'E .JL}'L(l;Al{ A$ 1)1{.(.)POS'l''.*\$

'l'li:(:NIC.'\S. VÍOI.,\çÃ.O .\.O F'R.l.NCÍpl.(1) 1.).\.

blO'l'l\'.\çAO E !)o ..JU l.GAMllN''l:'C) 013.J l!'l''í\'o
E)] 0C:E.11)EN(:]..\ P/AR(=]z\.L. DETERM] NAÇ.Ã.0 ])Alq..\.
.AN'tTlí.,A(:.f\C) 1.)0 C:13:R'll'.A.M'E E ll)OS /\'1''0S ll)'!!:'l...E
I'} T:rÍ"'Í' \l? i 1; NT'!''il' q

('lllCI..Í - }tP: o0909a20i.96, R.elaLor: hci.Â.l{.C(1)S

BENS(jlUERKK, Data cle .Julga\ine})to: o3/o7,/zolg,
Plell iârio ) g
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R13:i'RESj=':NTAÇÃO. S E]:]q.ViÇOS ])]l: P U131-.ICll)/\!.) l.l:
P RE:ST/\Í)(1)S F)OR. ] NT]3:.1{.D.'I ÓDIO 11) E A(I; II:N'C.[,\ .])];=
PRQ})A(]iz\N])À. ]'RRE(;UI..r\lq.ll).:f\1.)13:S Nj\

1:1'O Kh'!.'\Ç:'i(i) ll)/\ S t.1 13CONI l $S. \O R l:lSI)(1)N S.:(\:'l:l..
F'0R Â]N.:\i.,].Sala E .JUI.G.r\.!i. /\S PR(.)PoS'!'j\S
TF:(:N[(:./\S. \r].(.)L\Çzà.0 .f].(.) i'.R.].N(iÍ.]]li0 }') \
l\,l(1)TI'\.'/\Ç/'\.O 'l: 1)(1) . 1 U'l,GAh'i EN'!''O (1) 13.J''lll:'!'l \:'(1).

[).]iO(: H ]]) E N C ]/\ ]P.{\«]]C ] A]... ]]).E']]' E N] ]].N',q.ÇA(1) .P.f\ ]{.,.\.

ANUI../\Ç.à(') DO (;ElZT.q..hIE 11 DOS AT(1)S D.lZt.E
{.) ]::Co R Rli!:N'l'llS .

AcÓi'dão

\.'!S]]'OS, {e]í\tê\dos e d.iscuti(]os estes ê.ut{)s da

lteplesentí\ç;ão R)rnlulada pela eDIl)Pesa (.:t\lix
Propaganda l.,Lcli}.., comi pedido de n e(ti(t:i c:iutelai.
acerca de possít;eis irregularidade»s nt\ Concoriêncía
3/20i8, coiic]uzicia l)eío Coilse]]lo Fe(]elal (}(-
Quílnic'é\ Ci:;Q, pi\lí} a conttataçãc} de sctviços (}e'
p\lt)iicídade .prestados )or intermédio clc» í\gênc'ia de
1)10l)a.Bati(}íJ .



\COJ{DÂhl os hllinistros clo Tribunal de Conta\s da
União, ]-t:t]u]i(]os t:n} St,suão d(: PleJ:!ê\ii.o. ;tRIo i!$

fttz(1)( s ('x})testas: .pelo ! elí\tol, eill :

q. 1.. C'onltecel. cli )iesente Re})}eserltt)ç'ão, stitisí(-!t(:)s
os lc c}.u.isitos t:l.e zidni issibil id.ade previstos nos ans.
235 e z:37, incisa 'v'll, do Regimento lilLetno/I'(:l.J,
l)i[.ta, ]:io r)]('rt].o, ('{)}:is](lera.-li) pzir('ialrl!(,t i(
p locecíe iate ;

9 2. Assinam })i ! o (Je cluinze caias. collt;tdo a })i3i-tir (]i

(tatii cl.('stzt d.(!!tt)e'rílça(i), pib'zt (].Lle, il(.)s termos (!(:)

aít. 4.5. ca})1lt. cia l.ei.8.:443./1992 c/c o ilrt
a5i, cal!)\xt, (lo R('gtrllerito llitelrl{)/T(:U, o (:oíis( it .{)
[ac(ieia] de {] u[[n[ca .})i'on]ota í\ a]]]].]açao dÉ\
([:olicoii(nli('ta. 3/ao t8 (, dos i)tos (]t)]a (te('ollet)tÉ's c)

iilfol'ínc- :!o 'i'CU, rlo prazo d.e tritltt\ {:lias. os
ena:l i:nirl }] a 11iel}.tos l ea ! izacios ;
9.3. l.)iÀt ciõtlcia ( este .f\cordão ao (l:onselilo F<!(leria.i

cle Química e à íc»ptesentante; g
g

$
R

Ê

g
y
Õ

9.4. J\ {'(it.'tl.vii !' o pj'(*seiit.(: pi'occ'sso, (:oil'l ']:t'tji!(]ztritei'} I'o

110 i!!i't. ]69, inc'$so 1 1 !., (1(.) Regime'nto Inteiro,,''l'CU.

Assim, fica indubitável que na esfera judicial um processo como o aqui

exposto que tenha indícios de irregularidade e vício, é alvo de impugnação e

a rq uivamento .

.}

./6- DO PEDIDO

L

Diante de todas as razões elencadas nesta oportunidade, o requerente solicita

digne-se V. Exa. Conhecer as razões do presente Recurso administrativo
como medida da mais transparente Justiça dando-lhe provimento
culminando assim com a IMPUGNAÇÃO e o AFASTAMENTO dos

profissionais supracitados no intuito de preservar o certame e descartar

qualquer ponto de vista turvo ou possível desconfiança no processo licitatório

Nesses te rmos
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Pede deferimento

Belo Horizonte, 1 1 de dezembro de 2019
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ANEXOI

DOCUMENTOS DAREQUERENTEE

DO SEU REPRESENTANTELEGAL



02/12/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e
RFB a sua atualização cadastral.

se houver qualquer divergência, providencie junto à

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte

REPUBLICAFEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NOMEEMPRESARIAL
LEVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

TITULO OO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LEVEPUBLICIDADEEPROPAGANDA

73.11 -4-00 - Agências de publicidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS AriViDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

73.19-0-02 - Prgpgç?g de vendas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

AV DOMPEDROll
COMPLEMENTO

SALA 204

CEP

30.710-535
BAIRRO/DISTRITO

CARLOS PRAXES

ENDEREÇO ELETRÓNICO

ADMINISTRATIVO@FAZENDACM.COM.BR

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)

SITUAÇÃOCADASTRAL
ATIVA

DATADASITUAÇÃOCADASTRAL
17/04/2013

MOTIVO DESITUAÇÃOCADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DA:TA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n' 1 .863. de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 02/12/2019 às 10:36:'t6 (data e hora de Brasília) Página:l/l

Consulta QSA / Capital Social Voltar

wwwreceita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/CnpjrevaComprovante.asp 1/1

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE   k
 

TELEFONE

(31) 2127-2595
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+:.HE®
Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

N' DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede
sede for em ou

ou üllial.quando a
tra UF) IJurídica

INO de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

31600053330 2305

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Nome

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)
NOFCN/REMP

lll lll lll 1111 l l llrequer a v.Sa O deferimento do seguinte ato:

NADE
VIAS

l

CÓDIGO
DOATO

002

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRlçÃODOATO/EVENTO MGPI 90082041 6

ALTERACAO

ALTERACAODE NOMEEMPRESARIAL

2221

2001

2244

020 l
ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

ALTERACAO DE ATIVIDAOES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

ENTRADADESOCIO/ADMINISTRADOR

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio
Local Nome

Telefone de Cantata
Assinatura:

Data

2-USODAJUNTACOMERCIAL

l IOECISÃO SINGULAR r'] DECISÃOCOLEGIADA

)

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

l ISiM

r:i
Processo em Ordem i.&

A decisão .; i '

Data

H
DEC

r]
.]n

Alho .J.J.
Data

[l~ÃO
Responsável Data Responsável

Responsáve

iScO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
2' Exigência

[]
3' Exigência

[]
4a Exigência

[]
5' Exigência

[]
Processo indeferido. Publique-se

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Data Responsáve

DEC

[]nn

ISÃOCOLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
2a Exigência

n
3' Exigência

n
4a Exigência

n
5' Exigência

nProcesso deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se

Data Vogal

Presidente da

Voga

Turma

Vogal

OBSERVAÇÕES

/

/

glg>Junta Comercial do Estado de M nas Gerais 1/2019 da Empresa LEVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EiRELI, Niro 31600053330 e protoçalo
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Capa de Processo

Identificação do Processo
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador

1 9/509.264-3 1 MGPI 90082041 6

Data

13/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF l Nome

827.580.006-44 CLESIO JOSE SOBRINHO

#* :'?fã:l

k111.:1::;h
P,/ ' .'Ü.

í$.i.l$1

.. +. 'iõ '=li

.ü;:!,#i

.i,

&

g
:>

a
i'

#
N

g
Ü

B
H

.#

Página l de l

LEVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI. Nire 31600053330 e protocolo
de Paula Bomüim - Secretária-Geral. Para
o código de segurança xe8u Esta cópia foi

de Paula Bomfim -- Secretária-Geral. ( {.\f'./'xm.; . i,,ÍR
\iéáh4ççgsilbW#. pág. 2no



SEGUNDA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTA'i'UTTVO

N4 COMUNICAÇÃO EIRELI
cxjW 17.951.660/0001-50

NIRE 3160005333-0

JOAO DE SOUZA QUADRA, brasileiro, divorciado, empresário, nascido aos 12.1 1.1960 portador

da Carreira de Identidade n' NIG-2.901 .148 expedida pela SSP/MG, titula do CPF n' 551.043.986-68,

residente e domiciliado à R.ua Sete de setembro, n' 720, Bairro Nacional em Contagem bIG, ClllP:

32.185-060.

Unico titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada N4
(:OMUNICAÇAO EIRELI, com sede à Rua Nlonscnhor Jose Coelho, n" 14-(:asa 02, Bairro São

Jogo Batista (Venda Nova) em Belo Horizonte -- MG, CEP: 31.510-380, devidamente regiscrada na

Junta Con)ercial do Estado de lvhnas Gerais sob o n'' 3160005333-0 cm 17.04.2013 e posteriores

alterações n" 5037247 em 17.04.2013, c n" 6198136 em 16.01.2017, c inscrita no Cadastro Nacional das

Pessoas Jurídicas sob o n' 17.951.660/0001-50. RESOLVE, alterar seus alas constitutivos, o que faz,

n)edianre as cláusulas e condições seguintes:

t"]
1 1
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gAI.TERAÇOES;

1) Alteração da titularidade

o titular JOGO DE SOUZA QUADRA, acima qualinlcado, cede e transfere 68.000 (Sessenta c oito

mil) quotas, no valor tonal dc R$ 68.00C),00 (Sessenta e oito mil reis), importância esta quc recebe o
titular ora admitido ANTONIO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime dc

comunhão total de bens, aposentado, nascido aos 16/08/1946 portador da Carteira dc Identidade n'

h,1-10.597 expedida pela SSP/MG, titular do CPF n" 069.040.506-59, residente c don)icilindo a Rua

Carlos Games, n' 89, Bairro Conjunto Tiradentes, híunicípio de Nanuque - NIG, CEP: 39.860-000,

dando-lhe plena e geral quitação pelos negócios até a prcscnte data.

2) Alteração da administração

r\leira-se a adnlinisuação da EIRELI, que antes cra exercida pelo titula JOÃO DE SOUZA

QUADtIA, que se retira da administração da empresa, e quc agora passará a ser exercida pelo titular c

pelo adnainistrador recém-nomeado, não titular, CLESIO JOSE SOBRINHO, brasileiro, divorciado,

professor, nascido cin 19/01/1972, portador da carteira dc identidade n' N1-53.710.51, expedida pela
SSP/N{G, CPF; n" 827.580.006-44, residente e domiciliado à Rua Edson, n' 144, apt. 401, Bairro

União, CEP 31.170-620, Belo Horizonte MG.
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Em razão desça alteração, modificam-sc a Cláusula Sétima do /Xto Constitutivo e acrescenta-se o

parágrafo único, que passa a constar com ii seguinte redução:

"Cláusula Sétima -- Da Administração: A empresa possui um administrador não

titular, CLÉSIO JOSÉ SOBRINHIO, brasileiro, divorciado, professor, nascido cm

19/01 /1972, portador da carteira dc identidade n' M-53.710.51, expedida pela SSI'/lçIG,

CPF n" 827.580.006-44, residente e don\iciliado à Rua Edson, n' 144, apc. 401, Bairro

União, CEP 31.170-620, Belo Horizonte -- N'IG.

Parágrafo Unico: A adminisü'ação da empresa caberá ao titular AN'l'ONIO
FERREIRA DA SALVA c ao adminisEi'odor não titular CLESIO JOSE SOBRINHO,

quc assinarão em conjunto ou separadamente com poderes e atribuição de representar a

empresa perante as Repartições Públicas, l:;edcrais, Estaduais, blunicipais e Autárcluicas,

inclusa\e Bancos, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, ena

ativid2tdes estranhas ao interesse da empresa ou assumir obrigações dc terceiros, bem

como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sen) autorização da titular.'
('J
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3) Objeto Social

Pelo presente insuumcnto acrescenta-se ao objeto social cla sociedade a seguinte atividade: Promoção

de Vendas. Assim, a Cláusula Terceira do i\to Constitutivo passa a ter a seguinte vedação: ê
l\
â

g
ã

$

:Cláusula terceira -- Do ObÍcto Social; A sociedade tem como objeto social atividades dc

criação c realização cle campanhas publicitárias, utilizmxdo quaisquer meios de

disseminação e produção de vendas.'

4) Nome empresarial, nome fantasia e endereço da sede

A Sociedade que possuía como nome empresarial N4 COMUNICAÇÃO EIRELI , passa a ser

denominada como LEV:E PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI c a tcr como scu nome

Fantasia LEVE PUBLICID.ADE E PROPAGANDA-

O endereço da sociedade que era a Rua Monsenhor Jose Coelho, n' 14-Casa 02, Bairro São Jogo

Batista (Venda Nova) em Belo Horizonte -- bIG, CEP: 31.510-380, passa a ser na Avenida Pedra 11, n'

2715 sa]a 204, Cardos Pratas, Bebo ]-horizonte -- NIG - CEP 30710-010.

/'assim, a Cláusula Terceira do Ato Constitudx-o passa a ter a seguinte vedação:

Cláusula Primeira -- Do nome cmpresarid, Fantasia e sede: A sociedade gira sob o nome

empresarial de LEVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRliILI, e nome fantasia

Página 2
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nome fantasia LEVE PUBLICIDADE E PROPAG.ANDA, tendo sua sede situada na

Avenida Pedra 11, n' 2715 sala 204, Cai'los Pratos, Belo H.orizonte -- b'IG - CEP 30710-

010

5) Adequação e consolidação do ato constitutivo:

Tendo em vista a presente alteração, as cláusulas c tendas do ato constimtivo quc não guardavam

correspondência foram alteradas.

Enl virtude das alterações acima procedidas, e Dunas dc caráter meramente redacional, respeitadas as

cláusulas não naodificadas, o ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a segunte

vedação:

ATOCONSTITUTIVOCONSOLIDADO

LEVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

CNPJ i7.951.660/0001-50
N'IRE 3160005333-0

Cláusula Primeira -- Do nome empresarial, fantasia e sede: A sociedade git-a sob o nonxc

clnpresaria] de LEV:E PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, e nonac fantasia nome
fantasia LEVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, tendo sua sede situada na Avenida Pedra ll,

no 271 5 saia 204, Cardos Pratos, Bebo ]lorizonte -- NÍG - (:lÊP 30710-010.

Cláusula Segunda -- Das Filiais: A sociedade não possui 6lliais, porém, poderá a qualquer- ten)po,

abrir ou fechar tlilial ou outra dependência, mediante alteração conuamal assinada por godos os sócios.

Cláusula terceira -- Do Objeto Social: /3. sociedade tem colmo objeto social atlvidades de criação c

realização dc campanhas publicitárias, utilizando quaisquer meios de disseminação c produção dc
vendas.

Cláusula Quarta - Do Capital Social: O Capital social é de R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais),

divido cm 68.000 (Sessenta c oito mil) quotas no valor unitário dc RS 1,00 (Um real), totalJ'ncnte

subscrito e integralizado em moeda corrente do país e assim distribuído:

Página 3
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valor R$ NP De

quotas
Valor Valor das 1 %

quotas l
Antõnio Ferreira da Salva 68.000 R$68.000,00 100% 100%

TOTAL 68.000 R$68.000,00 100% 100%



Cláusula Quinta -- Do Início e Téi-mino das Atividades: /\ sociedade iniciou suas atividactes ein

13.03.2013 e seu prazo dc duração continua sendo por tempo indetetallinado.

Cláusula Sexta -- Das Deliberações dos Sócios: Todas as deliberações e resoluções sociais serão

tomadas por sócios representantes da maioria do capital social, salvo em relação às matérias que, por

t'orça de disposições legais pertinentes às sociedades ]itnitadas ou por força clcste contrato social,

exigirem expressamente um maior quórum de deliberação. i\ cada quota corresponderá ulla voto nas

deliberações sociais.

Cláusula Sétima -- Da Administração: A cmpt-esa possui Lula administrador não titular, CJ:ESIO

JOSE SOBRINHO, brasileiro, divorciado, professor, nascido em 19/01/1972, portador da carteira

de identidade n" hÍ-53.710.51, expedida pela SSP/MG, CPF n' 827.580.006-44, residente e domiciliado

à Rua Edson, n" 144, apt. 401, Bairro LFnião, CEP 3 1.170-620, Belo Horizonte -- N{G.

Parágrafo Unico: A. administração da empresa caberá ao titular ANTONIO FERREIRA DA
SILVA c ao administrador não titular (-LESIO JOSE SOBRINHO, club assinarão cm con)unto ou

separadamente com poderes e atribuição de representar a empresa perante as Repartições Públicas,

Fcdcl'ais, E.staduaís, h/luniapals e Autárquicas, inclusive Bancos, autorizado o uso do nome

empresarial, vedado, no entanto, cjn atividadcs csuanhas ao interesse da empresa ou assunair

obrigações dc terceiros, bcm conho onerar OL] alienar bens imóveis da empresa, sem autorização da

titular.
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Cláusula Oitava -- Dos Impedimentos dos Sócios e Administradores: o adillinistrador declara

sob, as penas da ]ei, de que não csEá impedido, de exerce- a administração da empresa, por lei especial,

ou cm virtude dc condenação criminal, ou por sc encontrar sob os elleitos dela, a pena quc vede, ainda

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime Falimentar, de prevaricação, peito ou

suborno, concessão, peculato, ou coREI'a a economia popular, contra o sistema 6inancciro nacional,

contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública , ou a propriedade.

Cláusula Nona -- Do Titular da EIREI.l: C) titular da empresa declara, sob as penas dc lci, quc não

Rgura como tinllar dc nenhunaa outra empresa individual de tesponsabibdade limitada.

Cláusula Décima -- l)a Prestação de Contas: Ao término de cada exercício social, em 31 dc

dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resdtado
ccononilco.
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Cláusula Décima Primeira -- Das Disposições Finais: Fica eleito para dirimir as dúvidas e resolver
()s conflitos oriundos deste instrumento o foi'o da comarca de Belo Hc)rizc)nrc N{G, c o

cumpria-nenEO dos direitos e obrigações resultantes deste ato de Alteração

bl por estarem assim, justos e contratados, assinar o presente insti umcnto digitalnlente

Belo Hlorizonte, 28 de novembro de 2019

Antânio Ferreiro da Silvo Clésio José Sobrinho

Titular Administrador Não Titular Nomeado

João de Souza Quadra
Titular Retirante
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data

13/11/201919/509.264-3 MGPI 90082041 6

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF Nome

069.040.506-59 ANTONIOFERREIRA DASILVA
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CLESIOJOSESOBRINHO

551.043.986-68
L

JOAODESOUZAQUADRA
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Se«etária de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DEAUTENTICAÇÃO REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LEVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, de
NIRE 3160005333-0 e protocolado sob o número 19/509.264-3 em 25/1 1/2019, encontra-se registrado na
Junta Comercial sob o número 7583946, em 29/1 1/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador
Antonio Carlos Raimundo
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrõnico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUníca.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo

e informar 0 numero

Documento Principal
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Belo Horizonte. sexta-feira, 29 de novembro de 2019 c'')
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Assihantees)
CPF Nome
827.580.006-44 CLESIOJOSESOBRINHO

As$iQêÕté(é)
CPF Nome
069.040.506-59 ANTONIOFERREIRA DASILVA
827.580.006-44 CLESIO JOSE SOBRINHO

551.043.986-68 JOAODESOUZAQUADRA



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital
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O ato foi deferido e assinado digitalmente por

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF Nome

559.475.496-20 ANTONIO CARLOS RAIMUNDO

873.638.956-00 MARIN ELY DE PAULA BOMFIM
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ANEXOll

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM - CMC - CHAMAMENTO PÚBLICO

N' O1/2019
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CAMARAMUNICIPALDE
CONTAGEM

ESTADO DEMINAS GERAIS

B DE LICITACÃO DA
CONTAGEM - CMC-CIIAMAMÉNj;Õ PÚBLICO N'

01/2019

Aos 1 5 (quinze) dias do mês de maio de 2019, às 09h00min, reuniu-se no Plenário, sito à
Praça São Gonçalo, n' 1 8, a Comissão Pemianente de Licitação da CMC, designada pela
Portaria n' 01/2019, publicada no Diário Oficial do Município de Contagem - DOC - de
06/02/2019, para a realização da sessão pública de sorteio dos profissionais que irão
compor a Subcomissão Técnica que irá proceder à análise e ao julgamento das propostas
técnicas a serem apresentadas no âmbito da Concorrência n' 01/2019, que tem por objeto
a contratação de agência para a prestação de serviços de publicidade, nos termos da Lei
Federal n' 12.232/2010. Dando início aos trabalhos, o Presidente da CPL fez a leitura do
rol das inscrições deferidas, de acordo com a relação oficial publicada no DOC do dia 30
de abril de 2019, Edição n ' 4569, com os nomes, conforme TABELA l abaixo:

TABELAl:
1.1

l

Em seguida, o Presidente da CPL informou que não foram protocoladas quaisquer
impugnações aos nomes da relação de inscritos. Ato contínuo, o Presidente da
Comissão de Licitação explicitou aos presentes a pauta da sessão, que consiste na
realização do sorteio de 2 (dois) membros que mantenham vínculo com a CMC e de l
(um) membro que não mantenha vínculo com a CMC, para fomiação da Subcomissão
Técnica a que se refere a Lei Federal n' 12.232/2010. O Presidente ressaltou, em
seguida, que em Hlel observância ao disposto no $ 9' do artigo 10 da Lei Federal n'
12.232/2010, o sorteio será processado de modo a garantir o preenchimento das vagas

PRAÇASAO GONÇALO,N.'18-CENTRO
CONTAGEM/MG - CEP: 3201 7-1 70

l

ORDEM NOME HÁBIL .lv A í'' A n VÍNCULO COM
A CMC?

l Alessandra Taveira
Parva

Comunicação -
Jomalista

SIM

2 Anderson de Oliveira
Pena

Comunicação -
Jomalista

NAO

3 Erica Cristina Pereira
Lama de Souza

Comunicação -
Jomalista

SIM

4 João Batista Villalba Comunicação -
Jornalista

NAO

5 Leandro Alexandre
Perche

Comunicação -
Jornalista

SIM

6 Lorena Carazza Alves
Bidão

Comunicação -
Jomalista

SIM

7 Natalia Cristina Rosa Comunicação -
Jornalista

SIM

8 Sergio Emilio Neres
Mandes

Comunicação --
Designer aráüco

SIM

9 Sergio Femandes da
Cunha

Comunicação -
Jornalista

NAO



CAMARAMUNICIPALDE
CONTAGEM

ESTADO DEMINASGERAIS

da Subcomissão Técnica de acordo com a proporcionalidade legal estabelecida no $ 1'
do artigo 10 da mesma lei. A metodologia escolhida para realização do sorteio,
preservando-se a transparência e o correto cumprimento da Lei Federal n' 12.232/2010,
6oi informada pelo Presidente da CPL como sendo a seguinte:
a) Os nomes dos 9 (nove) profissionais com inscrições deferidas serão escritos de forma
legível em 9 (nove) cédulas, a serem incluídas em dois recipientes destinados,
separadamente, aos profissionais com vínculo com a CMC (primeiro recipiente) e aos
proHlssionais sem vínculo com a CMC (segundo recipiente);
b) Serão sorteados, primeiramente, os nomes de 2 (dois) profissionais vinculados à
CMC (primeiro recipiente) e que comporão a Subcomissão Técnica. Em seguida, serão
sorteados todos os demais nomes desse mesmo recipiente, os quais funcionarão como
suplentes dos profissionais vinculados à CMC, observando-se, para tanto, a ordem de
sorteio;

c) Na sequência, será sorteado o nome de l(um) profissional não vinculado à CMC
(segundo recipiente) e que também compara a Subcomissão Técnica. Logo a seguir,
serão sorteados todos os demais nomes desse mesmo recipiente, os quais funcionarão
como suplentes do proHlssional não vinculado à CMC, observando-se, para tanto, a
ordem de sorteio.

Antes de dm início ao sorteio, na forma acima explicitada, o Presidente da CPL
convidou os presentes para se aproximarem da mesa onde se encontravam os recipientes
e as cédulas, para uma fiscalização mais efetiva do processo. Após a retirada aleatória
de cédula por cédula do primeiro recipiente, foi obtida a seguinte classinlcação dos
profissionais vinculados à CMC, por ordem de retirada de cédula:

TABELA2:

1.1
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Em seguida, realizou-se igual procedimento para os pronlssionais não vinculados à
CMC, tendo sido obtida a seguinte classificação, de acordo com a ordem de retirada das
cédulas:

TABELA3:

PRAÇASÃO GONÇALO.N.'18-CENTRO
CONTAGEM/MG - CEP: 3201 7-1 70

2

CLASSIFICAÇÃO NOMES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A CMC

1' Erica Cristina Pereira Limo de Souza

2' Alessandra Taveira Parva

3' Natalia Cristina Rosa

4' Sergio Emilio Neres Mendes

5 ' Leandro Alexandre Perche

6 ' Lorena Carazza Alves Bidão

CLASSIFICAÇÃO
NOMES DOS PROFISSIONAIS NÀO VINCULADOS A

CMC

1' Jogo Batista Villalba

2' Sergio Femandes da Cunha

3' Anderson de Oliveira Pena



CAMARAMUNICIPALDE
CONTAGEM

ESTADO DE MINAS GERAIS

Terminado o procedimento de sorteio, o Presidente da CPL anunciou, então, a
composição da Subcomissão Técnica:

'ABELA3membro não vinculado à CMC

João Batista Villalba

Esclareceu o Piéliidente da CPL que os demais proõssionais sorteados e que não
entraram na composição da Subcomissão Técnica funcionarão como suplentes,

observada a tabela respectiva e a ordem de classificação, no caso de afastamento
justificado de algum titular. Por ülm, destacou o Presidente da CPL que, nos tem)os do $
I' do artigo 1 1 da Lei Federal n' 12.232/2010, os integrantes da Subcomissão Técnica
não poderão participar das sessões de recebimento e abertura dos invólucros com as
propostas técnicas e de preços. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente
ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim, pelos membros da Comissão.
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Viviane Salva Diniz
Presidente - Comissão Permanente de Licitação

lara Mana Coleta Castro
Membro da Comissão de Licitação

Ana Carolina Valtudes
Membro da Comissão de Licitação

PRAÇASÃO GONÇALO.N.'18-CENTRO
CONTAGEM/MG - CEP: 32017-170

2 dois membros vinculados à CMC I'ABELA2 :

Erica Cristina Pereira Limo de Souza

Alessandra Taveira Paira
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Documentos de avaliação das propostas de capacidade técnica

(Capacidade de Atendimento, Repertório)
)
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CAMARAMUNICIPALDECONTAGEM/MG

CONCORRENCIA N' O1/2019 - PROPOSTAS TECNICAS, NOTAS DA SUBCOMISSÃO TECNICA EM
24 / 06 /2019.

LTCITANTE: i4 Comunicação EirelÊ

QUESITO PONTUAÇÃO MEMBR03(JOÃO)

5 CAPACIDADEDEATENDIMENTO Q-5PONTOS
5

= Histórico da licitante. indicando o
5.1 l perfã: da Agência. com a descrição de

sua estrutura e organização
1,25

1,25

= Relação dos principais integrantes
das equipes que irão atender à CMC,

nas áreas de atendimento,

planejamento, criação. produção da
agência, com a demonstração de sua

qualificaçãotécnícal

:5.2 1.25

[] Relação dos principais clientes
atendidos nos últimos 24 (vinte e

quatro) meses, respedivos produtos el
data do início e término do

atendimento

1,25

(')

i.t
l5.3 1,25

1.25

8

G

g
B

B
D Sistemática de atendimento

. . l Indicando a operacionalidade do
relacionamento entre a Câmara

Municipal de Contagem e a llcitante

1.25

6 REPERTORIO 0-15PONTOS

n Capacidade técnica e artística
revelada pela agência no atendimento

a outros clientes,verificando
pertinência,lógica,qualidade de

execução e acabamento das peças.'

6.1 15

14,25

PONTUAÇÃO TÉCNICA.CONJUNTO DE INFORMÇÃO

U

q

''\



CAMARAMUNICIPALDECONTAGEM/MG

CONCORRÊNCIA N.O1/2019 PROPOSTAS TÉCNICAS, NOTAS DA SUBCOMISSÃO tecNicA EM
.241 .06./2019.

LICITANTE:AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI

QUESITO PONTUAÇÃO MEMBR03(JOGO)

5 f CAPACIDADEDEATENDIMENTO 0-5 PONTOS

4,96
[J Histórico da licitante. indicando o

5.1 l perfil da Agência. com a descrição de
sua estrutura e organização

1,25

1,23

[] Relação dos principais integrantes
das equipes que irão atender à CMC.

nas áreas de atendimento.
planejamento, criação, produção da

agência. com a demonstração de sua
qualificaçãotécnical

5.2 1,25

=] Relação dos principais ctíenteê

atendidos nos últimos 24 (vinte e
quatro) meses. respectivos produtos e

data do início e término do
atendimento

1,25

5.3 1,25 g
e

P
R

E
ê

g

1,25

J Sistemática de atendimento

indicando a operacionalidade do
relacionamento entre a Câmara

Municipal de Contagem e a licitante
6

g
$

5.4

6

1,25

REPERTÓRIO 0-15PONTOS
l

[] Capacidade técnica e artística
revelada pela agência no atendimento

a outros clientes. verificando
pertinência, lógica. qualidade de

execução e acabamento das peças.

6.1 15

13

PONTUAÇÃO TÉCNICA-CONJUNTO DE INFORMÇÃO

a

«



CAMARAMUNICIPALDECONTAGEM/MG

CONCORRÊNCIA N' O1/2019 - PROPOSTAS TECNICAS, NOTAS DA SUBCOMTSSÂO TECNICA EM
24 / 06 /2019.

c'') b

8

#

E
ã
B
ã

$

q

  LICITANTE: INOVATE COMUNICAÇÃO EIRELI

  QUESITO PONTUAÇÃO MEMBR03(JOGO)

5 CAPACIDADEDEATENDIMENTO 0-5 PONTOS
4.g5

5.1
] Histórico da licitante. indicando o

perfil da Agência, com a descrição de
sua estrutura e organização

1.25

1 99

5.2

= Relação dos principais integrantes
das equipes que irão atender à CMC.

nas áreas de atendímenta.

planeJamento, criação, produção da
agência, com a demonstração de sua

qualncação técnica;

1,25

1 25
] Relação das principais clientes
atendidos nos últimos 24 (vinte e

5.3 l quatro) meses. respectivos produtos e
data do início e término do

atendimento

1,25

1 25

5.4

[] Sistemática de atendimento
indicando a operacionalidade do
relacionamento entre a Câmara

Municipal de Contagem e a licitante

1,25

1 93

6 REPERTÓRIO O-1 5 PONTOS 12.5

6.1

] Capacidade técnica e artística
'evelada pela agência no atendimento

a outros clientes.verificando
pertinência. lógica, qualidade de

execução e acabamento das peças.

15

12.5

PONTUAÇÃO TÉCNICA-CONJUNTO DE INFORMÇÃO



CAMARAMUNICIPALDECONTAGEM/MG

CONCORRENCIA N' O1/2019 - PROPOSTAS TECNICAS, NOTAS DA SUBCOMISSÃO TECNICA EM
24 / 06 /2019.

LICITANTE:CASABLANCA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA

QUESITO PONTUAÇÃO MEMBR03(JOÃO)

5 l CAPACIDADEDEATENDIMENTO D-5 PONTOS
4,95

J Histórico da licitante. indicando o
5.1 l perfil da Agência, com a descrição de

sua estrutura e organização
1,25

[] Relação dos principais integrantes
das equipes que irão atender à CMC.

nas áreas de atendimento,
pianejamento, criação, produção da

agência, com a demonstração de sua
qualificaçãotécnica;

5.2 1,25

l

$
H
#
R

E
$

ã

Ê
Relação dos principais clientes

atendidos nos últimos 24 (vinte e
quatro) meses. respectivos produtos e

data do início e término do
atendimento

5.3 1,25

1,251 u

u' Sistemática de atendimento
. . l Indicando a operacionalidade do
%J-'tl . . A.relacionamento entre a Câmara

Municipal de Contagem e a licitante

1,25

6 REPERTORIO 0-15PONTOS

] Capacidade técnica e artística
revelada pela agência no atendimento

a outros clientes. verificando
pertinência. lógica, qualidade de

execução e acabamento das peças.

6.1 15

11.5

PONTUAÇÃO TÉCNICA-CONJUNTO DE INFORMÇÃO

'À
\



ANEXOIV

Documentos de avaliação das propostas de capacidade técnica

(Raciocínio Básico, Estratégia de comunicação Publicitária e Ideia

Criativa)

14/06/2019
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CAMARAMUNICIPALDECONTAGEM/MG

Concorrência N' O1/2019 - PROPOSTAS TECNlcAS, NOTAS DA SUBCOMISSÃO TECNICA EM
13 / 06 /2019.

CAMPANHA:"O papel do vereador'

QUESITOS PONTUAÇÃO MEMBR03(JOGO)

l RACIOCÍNIO BÁSICO O-1 5 PONTOS 14

Avaliação da proposta olãetiva da
agência, considerando o problema de
comunicação principal apresentado

pela CMC e sua relação com os
outros poderes (Executivo e

Judiciário) e com a população
ESTRATEGIADECOMUNICAÇÃO

PUBLICITÁRIA

15

8
ã
#
R

g
Ü
B
ã

g
1.1

2

14

22,ã0.25PONTOS

: Adequação do tema e conceito
propostos à natureza e realidade da

CMC e a seu problema de
comunicação

1] Consistência lógica e pertinência
da argumentação apresentada em
defesa do tema, conceito e idéia

básica apresentados.

5 l\

g

Ê
ã

42.1

5

2.2 4.5

= Adequação e exequibilidade da
estratégia de comunicação

publicitária proposta para a solução
do problema de comunicação

especifico da CMC
] Consistência lógica e pertinência
da argumentação apresentada em

defesa da estratégia de comunicação
publicitária proposta

5

2.3
\

4,3

5

2.4 4.8

[l Capacidade de arUcu]ar os
conhecimentos sobre a CMC. o

ambiente no qual ela se insere, seu
problema especifico de comunicação
seus públicos diversos. os resultados

e metas e a verba disponível

5

2.5

3

4,sl

IDEIA CRIATIVA 0-25 PONTOS 21,7

[ Avaliação da adequação do
problema de comunicação da CMC à

estratégia de comunicação
publicitária sugerida pela Agência

5

3.1 4,2

'©



g
E
Ê
B
g

E
g

l
1.1

Joãd

B
B

IX

g

Ê
ã

'\

4

3.2

Simplicidade da forma sob a qual
se apresenta a originalidade da
combinação dos elementos que

constituem a camoanha

5

4 E

3.3
= Exequibílidade da campanha

rooosta 5
4

3.4

= Os desdobramentos comunicativos
que ensejo, conforme demonstrado
nos exemplos de peças ou materiais

apresentados

5  
3.5 : Originalidade da ídéia. 5 4.5

4
ESTRATEGIADEMIDIA ENÃO

MÉDIA O-1 5 PONTOS  
4.1

D Conhecimento dos hábitos de

consumo de comunicação dos
públicos alvo

3

3

4.2
] Capacidade analítica evidenciada

no exame desses hábitos 3

3

4.3

] Consistência do plano simulado de
distribuição das peças em relação

aos doisitens anteriores:
3

3

4.4

] Economicidade da aplicação da
verba de mídia, evidenciada no plano
simulado de distribuição das peçasl

3

3

4.5
= Criatividade na proposição das

médias e não mídias
3

3

PONTUAÇÃO TÉCNICA-PLANO DE COMUNICAÇÃO



CÂMARAMUNIClpALDECONTAGEM/MG

Concorrência NOO1/2019 - PROPOSTAS TÉCNICAS, NOTAS DA SUBCOMISSÃO TECNICA EM
14 / 06 /2019.

CAMPANHA: 'Participe da Escola do Legislativo e Ganhe 10 em Cidadania

QUESITOS PONTUAÇÃO MEMBR03tJOAO)

l RACIOCÍNIO BÁSICO 0-15PONTOS 11,3

= Avaliação da proposta objetiva da
agência. considerando o problema de
comunicação principal apresentado

pela CMC e sua relação com os
outros poderes (Executivo e

Judiciário) e com a populacão
ÊÉTkÀÍEGIAOECOMUNICAÇÃO

PUBLICITÁRIA

15

1.1

2 14,1

..c>

g

g
ã

g
$
B
B
!

R

R
$

g
}

0-25 PONTOS

] Adequação do tema e conceito
propostos à natureza e realidade da

CMC e a seu problema de
comunicação

q

2.1 2,3

c] Consistência lógica e pertinência
da argumentação apresentada em
defesa do tema, conceito e idéia

básica apresentados.
n Aaequaçao e exequibiiidade da

estratégia de comunicação
publicitária proposta para a solução

do problema de comunicação
especifico da CMC

<

2.2 2,8

5

2.3 3,2

\

;

= Consistência lógica e pertinência
da argumentação apresentada em

defesa da estratégia de comunicação

5

2.4 iublicitáFia 3

J Capacidade de articular os
conhecimentos sobre a CMC. o

ambiente no qual ela se insere. seu
problema especifico de comunicação,
seus públicos diversos. os resultados

e metas e a verba disponível

5

2.5

3

2.8

14,8
IDEIA CRIATIVA

A

0-25 PONTOS

D Avaliação da adequação do
problema de comunícaçãa da CMC à

estratégia de comunicação
publicitária sugerida pela Agência

5

2,5



3 Simplicidade da forma sob a qual
se apresenta a originalidade da
camblnação dos elementos que

constituem a campanha

Exequibilidade da campanha
»reposta

5

5

3.2

3.3 3

] Os desdobramentos comunicativos

que enseja, conforme demonstrado
nos exemplos de peças ou materiais

apresentados

5

3.4
3.5

4

4.1

4.2

= Originalidade da ideia.
ESTRATEGIADEMIDIA ENÃO

MÉDIA
[ Conhecimento dos hábitos de
consumo de comunicação dos

públicos alvo

5

O-1 5 PONTOS l0,8

2,5

2

3

] Capacidade analítica evidenciada
no exame desses hábitos 3

L Consistência do piano simulado de
distribuição das peças em relação

aos doisitens anterioresl
3

4.3
c'l

8
n
#
R

E
â

!

g
] Economicidade da aplicação da

verba de média, evidenciada no piano
simulado de distribuição das peçasl

3

B

g

g
ê

$
4.4

4.5

2

2.3
U Criatividade na proposição das

mídias e não médias
3

PONTUAÇÃO TÉCNICA-pl.ANO DE COMUNICAÇÃO

J
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CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG

Concorrência N' O1/2019 - PROPOSTAS TECNICAS. NOTAS DA SUBCOMIssÃo TÉCNICA EM
13 / 06 /2019.

CAMPANHA: "Sabe o que os vereadores de Contagem andam fazenda?

QUES]TOS PONTUAÇÃO MEMBROS(JOAO)

l RAC]OCINIO BÁSICO 0-15PONTOS 12

[] Avaliação da proposta objetiva da
agência, considerando o problema de
comunicação principal apresentado

pela CMC e sua relação com os
outros poderes(Executivo e

Judiciário) e com a população

15

1.1

2

12

ESTRATEGIADE COMUNICAÇÃO
PUBLICITARtA

] Adequação do tema e conceito
propostos à natureza e realidade da

CMC e a seu problema de
comunicação

0-25 PONTOS Jld .i'0
l

g
$
B
#
!=!

E
g

ã

8

K

2.1

[] Consistência lógica e pertinência
da argumentação apresentada em
defesa do tema. conceito e ideia

básica apresentados.

5

2.2
..b

31 g

g
g

[' Adequação e exequibi]idade da
estratégia de comunicação

publicitária proposta para a solução
do problema de comunicação

especifico da CMC

5

2.3 3.5

[ Consistência lógica e pertinência
da argumentação apresentada em

defesa da estratégia de comunicação
publicitária proposta

5

2.4 3.5

Capacidade de artlcuiar os
canhecimentas sobre a CMC. o

ambiente no qual ela se insere. seu
probólema especifico de comunicação.
seus públicos diversos, os resultados

e metas e a verba disponível

K

-''\

2.5

3

3

16,5
IDEIA CRIATIVA

0-25 PONTOS

: Avaliação da adequação do
problema de comunicação da CMC à

estratégia de comunicação
publicitária sugerida pela Agência

5

3.1 3



r''x

\

\

It

q
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3.2

Simplicidade da forma sob a qual
se apresenta a originalidade da
combinação dos elementos que

constituem a campanha

5

3 5

3.3

1: Exequibilidade da campanha
proposta

5
3

3.4

= Os desdobramentos comunicativos
que enseja, conforme demonstrado

nos exemplos de pecas au materiais
apresentados

5

3.5

3.5 : Originalidade da ideia 5
3.5

4
ESTRATEGIADEM[DIA ANÃO

MIDIA 0-15PONTOS 11.8

4.1

] Conhecimento dos hábitos de

consumo de comunicação dos
públicos alvo

3

2.8

4.2

1] Capacidade analítica evidenciada
no exame desses hábitos 3

2

4.3

Consistência do plano simulado de
distribuição das peças em relação

aos doisitens anteriores:
3

2.5

4.4

: Economicidade da aplicação da
verba de média, evidenciada no plano
simulado de distribuição das peças;

3

2

4.5

: Criatividade na proposição das
mídías e não médias 3

2.5

PONTUAÇÃO TECNICA-PLANO DE COMUNICAÇÃO



CAMARAMUNICIPALDECONTAGEM/MG

Concorrência N' O1/2019 - PROPOSTAS TÉCNICAS, NOTAS DA SUBCOMISSÃO TECNICA EM
13 / 06 /2019.

CAMPANHA: "Em Contagem, Câmara começa com 'C' de Compromisso

QUESITOS PONTUAÇÃO MEMBR03ÍJOÃO)

l RACIOCÍNIO BÁSICO 0-15PONTOS 11,5

u Avaliação da proposta objetiva da
agência, considerando o problema de
comunicação principal apresentada

pela CMC e sua relação com os
outros poderes(Executivo e

Judiciário) e com a população

15

1.1

2

11.5

ESTRATÉGIA OECOMUNICAÇÃO
PUBLICITÁRIA I0-2S PONTOS 18,ssl ; Õ

1' B
g
t
l

#
H
H
a

g

g

1] Adequação da tema e conceito
propostos à natureza e realidade da

CMC e a seu problema de
comumcacao

5

;,,; Ê2.1

= Cansistêncía lógica e pertinência
da argumentação apresentada em
defesa do tema. conceito e ideia

básica apresentados.

5 g

g

2.2

= Adequação e exequibilidade da
estratégia de comunicação

publicitáãa proposta para a solução
do problema de comunicação

especifico da CMC

R

2.3 3,51 '\
1.. Consistência lógica e pertinência
da argumentação apresentada em

defesa da estratégia de comunicação
publicitária proposta

5

2.4
'q

4,51 . j

[] Capacidade de articular os
conhecimentos sobre a CMC. o

ambiente no qual ela se insere. seu
problema especifico de comunicação.
seus públicos diversos, os resultados

e metas e a verba disponível

5

2.5

3

3

17,8
IDEIA CRIATIVA

0-25 PONTOS

= Avaliação da adequação do
problema de comunicação da CMC à

estratégia de comunicação
publicitária sugerida pela Agência

5

3.1 3 P:

\
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gr

F
g

g
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g
B

g

g
ã

b

\

\

É

3.2

] Simplicidade da forma sob a qual
se apresenta a originalidade da
combinação dos elementos que

constituem a campanha

l
4 :

3.3
= Exequibilidade da campanha

proposta
5

3.S

3.4

Os desdobramentos comunicativos
que enseja, conforme demonstrado

nos exemplos de peças ou materiais
apresentados

5

4

3.5
: Originalidade da ídéia. 5

3

4

ESTRATEGIADEMIDIA ENÃO
MÉDIA O-1 5 PONTOS 12.1

4.1

: Conhecimento dos hábitos de
consumo de comunicação dos

públicos alvo
3

2 8

4.2
:J Capacidade analítica evidenciada

no exame desses hábitos
3

2

4.3

: Consistência do plano simulado de
distribuição das peças em relação

aos doisitens anteriores:
3

2 5

4.4

U Economicidade da aplicação da
verba de média, evidenciada no plana
simulado de distribuição das peçasl

3

2.3

4.5

] Criatividade na proposição das
mídias e não mídias 3

2.5

PONTUAÇÃO TECNICA-l3LAN0.RE COMUNICAÇÃO
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RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS

27/06/2019
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CÂMARA UNICIPALDE
CONTAGEM

ESTADO DEMINAS GERAIS 8
..b

Ê
8

ê

CONCORRÊNCIA N.O1/2019

g
g
l t i

E

RESULTADO DO JULGAM.LENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

A CoJnissão Penllanente de Licitaçãcl da Câmara Municipal de Contagem comunica aos
pmticipantes, nos ten-nos e para os fins do artigo 109 da Lei Federal n' 8.666/1993, o
resultado do julgamento das propostas técnicas relativas à CONCORRÊNCIA n'
} ./20] 9(contratação de agência para a prestação de serviços de publicidade), confonne
quadro abaixo.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos por telefone 3198-5141 ou 3 198-51 17.
Pessoalmente no endereço: Praça São Gonçalo, n' 18, Centro, Contagem /MG, no
horário de 09h00min às 12h00min e ]4h00laain às 1 8h00min, de segunda a sexta-feira
Cdias úteis) ou e-mail -- comprasj@cmc.mg.gov.br.Contagem, 27 de .junho de 20 1 9.

Viviane Salva l)iniz residente da Comissão Permanente de Licitação

X
,-J

/

r .r

F\#

LICIT.ANTE
PONTEIA (' A O

TECNICA
qTTT T A f Á fl

Casa Branca Comunicação e Marketing Lida
CNPJ O0.553.702/0001-00 64.99 DESCLASSIFICADA

[4 Comunicação Eheli CNPJ
08.414.417/0001-02 92.62 CLASSIFICADA

Inovatc Comunicação Eireli CNPJ
04.823.361./0001-99 74,48 CLASSIFICADA

P..23 Publicidade e Propaganda Eireii CNPJ
02.289.332/0001-63 75.88 CLASSIFICADA

ORDEM LICITANTE
NOTA

TÉCNICA

1' 14 Comunicação Eireli CNPJ 08.414.417/0001-02 1.00

2' AZ3 Publicidade e Propagada Eireli CNPJ
02.289.332/0001-63

0.82

3'' Inovate Comunicação Eireli CNPJ 04.823.36 1/0001-99 0,80



ANEXOVI

RESULTADOFINALDALICITAÇÃO
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CAMARAMUNICIPALDECONTAGE
ESTADO DEMINASGERAIS

CONCORRÊNCIAN'O1/2019

RESULTADODAFASEDEHABILITAÇÃO

RESULTADOFINALDELICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação comunica o resultado da fase de habilitação da

CONCORRÊNCIA a n' 01/2019, cujo objeto é a contratação de agência para a prestação de

serviços de publicidade. Conferida a confomlidade dos documentos de habilitação com as

condições estabelecidas na legislação em vigor e no instrumento convocatório, a empresa .14

Comunicação Eireli e AZ3 Publicidade e Propaganda Eireli foram declarad:asJ

HABILITADAS. A empresa Inovate Comunicação Eireli não apresentou o invólucro de n'i:

05 contendo os documentos de habilitação, motivo pelo qual foi declarada INABILITADAg
Considerando, portanto, as notas anais anteriomlente apuradas para cada empresa e clã

resultado supracitado quanto à fase de habilitação, bica a licitação relativa à Concorrência nqb

g
$
B
#
R

E
$

g

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos por telefone 3198-5141 ou 3198-5117.

Pessoalmente no endereço: Praça Silviano Brandão, n' 25, Centro, Contagem /MG, no horário

de 09h00min às 12h00min e 14h00min às 1 8h00min, de segunda a sexta-feira( dias úteis) ou

e-mail -- compras@cmc.mg.gov.br. Contagem, 19 de julho de 2019. Viviane Sirva Diniz-

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

1) 1/201 9 com o seguinte resultado final: 8

ORDEM EMPRESA
NOTA

FINAL

5

nABo,ITm.'é

1'
[4 Comunicação Eireli 0.89 SIM

2' AZ3 Publicidade e Propaganda Eireli 0,87 SIM

  Inovate Comunicação Eireli 0,86 NAO



ANEXO Vll

ATA DALICITAÇÃO

ARISB -- Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de

Minas Gerais

TOMADA DE PREÇO N' OO1/2019
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P.TA DÂ LICITAÇÃO REF=RgiNTE À TCMÂCA 13 PR:çOS N' Oal/ZC19

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA RESULTADO DO JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS'íECNICA$

No dia 25 de setembro de 2019. às 10 heras, reuniu-se, na ARISB-MG, na sala de reuniões

situada à Rua Río de Janeiro. n'. 600, sala 1501. Centra. na cidade de Belo Horizonte. a

Subcomissão Técnica responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas

apresentadas na referida licitação. A Subcomissão fol definida nos termos da Lei 12.232. de

29 de abril de 201a. sendo composta par Ana Pauta Ricardo, Hudson Henrique de Freiras e

Jogo Baüsta Villalba. todos formados ou que amuam nas áreas de comunicação. publicidade

ou rnarketlng. em conformidade ao art. IQ. parágrafo 2' da Lei Federal n' 1 2.232/201Q

Aberto o enveiape náo identificado da proposta técnica da concorrente. a Subcomissão

Técnica avaliou e apresenta as seguintes notas por critério canforrne abano:

1 - PLANO DE COMUNICAÇÃO (Envelope A -- via náa identificada)

RACIOCÍNIO BÁSICO: Texto de até 02 (duas) iludas em que Q licitante explicite o seu
conhecimento geral sobre a ARISB-MG e entendimento.

a) Das características da ARISB-MG. do seu papel no.agua! contexto social. politico e
econõrlalço; e das suas atividades que sejam signi$cativas para a comunicação
publicitária.
MÁXIMO: 05 (CINCO) PONTOS
b} Do problema especifico de comunicação da ARISB-MG.
MÁXIMO: 05 (CINCO) PONTOS

qJ

r

['Ü

8
.H

H

Ê
E

©

#
g
R
#

E
$

g

l Ãl;alicia 't (Cuidado em
Nata l

Nota Final

Critério'a

4

4

4.0

Critério 'b'

êncta 2 {ARl$8 na {ua
Notam
Nota 2
Nota 3
Nota Final

SUBTOTAL - MÁXIMO: IO {DEZ) POFll'OS

TOTALDOJULGAMENTO:
Agência 01 : 7,33 (SETE VÍRGULA TRINTA E TREM)I ã;I 1:1 Õ2; 7133 ISETE VÍRGULA TRINTA E TR'q
Justificativa:

A agência l apresentou texto bem furldamentado. detnonstíando conhecimento da Instituição

com argumentos coesos. evidenciando cam clareza o cc'bário do saneamento básico anual; 14,
:/
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icionamento nsponsável,firmar com um pm
diagnosticando

confiante e de verdadeiro atendimento às
necessidades da popu+açao

exercida pelo órgàofiscaliza

2 - ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO (Envelope A - via nãa identificada)

=S=T =:=;lTeãi := :'# s:u:l'u:;l.ls;ü:n';
comunicação da ARiSB-MG.

:}.êSi:'Usi:HSE:.EI':=1:==g'l;='?âin=S:'E'=uj=::=

ilação proposta para a solução do problema

MÁXIMO: 05 (CINCO) PONTOS

''Ci

t
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g

g

I'Agência l
-

l fxlota l .M m-- «.n

Nota2 .. ----
Nota 3

Ããêãêia 2 (88}gg.!!g.!Ug
Nota l
Nota2
Nota 3
Nota Final

SUBTOTAL - MÁXIMO: {QUINZE) PONTOS

CrKêrio 'a
5

IB
5
4,33

10
1 10

aiêãã&,. .
5
5

5
5

]

:llã l11ígBk :í«":*,
Justificativa: L

A agência l apresontau uma proposta que demonsüa exiguidade da compmensào do papel

da irtstituiçáa. uma vez que a agua não é o única pilar do saneamento básica A ARtSB-MG é
uílla agencia regutaüoia c fiõt,alizudaiu dc süí'icamcrito básico, qllo abrange, tanTlbém. n

esgotamento sanitária. limpeza urbana. manejo de resíduos sólidos, além de drenagem e

rr\adeja das águas pluviais urbanas. O slogan se aproxima mais da íeaiidacie de uma empresa

prestadorâ de serviços de saneamento básica do que da 11ecessidade da ARISB-MG. que é
difundir a sua missão; regular e fiscalizar os serviços de saíleamento básico em Minas Gerais.
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pramovenda a acioção de boas práticas de gestão. inovação e cooperação institucional que

garantam o fornecimerlto adequado de sewiços. çom o equilíbrio da }nterrelação entre

usuários. prestadores e poder público. A peça proposta para o folder apresenta informações

que competem ao prestador de serviços local e apresentou a cantata geral da AR}SB-MG

coma sendo o número dlreto e exclusivo pam a Ouvtdoria

A Agência 2 apresentou de forma bem objetivo a sua proposta. demonstrando compreensàa

da missão da ARl$B-MG* que é fiscalizar o saneamento básico. Conseguiu transmitir nas

peças gráficas o papel exercido pela agência reguladora. Explanou os direitos e deveres do

consumidor e apresentou um trabalho conjunto com os seus conveniados/consorciados. a que

demonstra harmonização no seguimento. Colocou o cidadão como çleça fundamental no

processa de marketing, o que configura a absüaçâo da missão, valores e trabalhos exercidos

pela agência reguladora. O processo de criação é justamente o reflexo da captação das ideias.

que se referem ao universo da disseminação de infomlaçóes relevantes ao conhecimento

acerca da causa que é de interesse pÚblIco

3 - IDEIA CRIATWA

Ê
S
#
g
E
$

g

$IDEIA CRIATIVA: Síntese da estratégia de comunicação. expressa sob forma de redução
de mensagem.

t

a) Adequação ao problema especi$ca de comunicação da ARISB-MG.
MÁXIMO: b3 (TRÉS} PONTOS
b) A multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta. considerados os
objettvos da ARISB-MG.
MÁXIMO: 03 {TRES) PONTOS.
c) A cobeítur:a dos segmentos de público contemplada par essas interpretações.
MÁxImo:03onES)PONTOS.
d) A originalidade da combinação dos elementos que a constituem.
MÁXIMO: 03 {TRES) POJ\ITOS.
e} A simplicidade da faina sob a qual se apresenta.
ÚÁXIMÓ:03ÍTRÊS)PONTOS.
f) Sua pertinência âs ativídades desenvolüdas pela ARISB-MG e su8 Inserção na
sociedade.
MÁXIMO:OlfUM)PONTO
g) A exequibilidade das peças
MÁXIMO:02(DOIS)PONTOS.
h} A compatibi idade da finguagetn das peças aos meios propostos.
MÁXIMO: 02 (DOIS) PONTOS

ã

e
Agência l

Nota ]
Nota 2
Nota 3
Nota fina!

1.5
{.5
1'.5

1,5
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Critério
'c' 'd' e

33 3
3 3 3

3 3 q3

Agência2

Nota 2
Nota 3
Notafina!

SUBTOTAL - MÁXIMO: 2Q (VINTE) PONTOS

TOTAL DO JULGAMENTO:
Agência O1: 9,99 (NOVE VÍRGULA NOVENTA E NOVE)
Âgêricia 82: 20,0 {VINTE PONTOS}

Justificativa

A agência l apresentou uma proposta de logomarca que pode causar confusão entre o

trabalho de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico e a prestação desses

se:"viços, A ARISB-MG alma na regulação e õscalização e não na prestação de serviços.

mensagem que. no primeiro momento. a imagem pode passar a quem vé. Além disso, o slogan

cuidado em cada gota' não 'abraçou" o suficiente todos os elementos do saneamento básica

A agência 2 trouxe uma proposta que contemplou conteúdo físico e visual e demonstrou

harmonia e fácil execuç:ào. O layout proposto é limpa. consistente e apresentou todos os

elementos do saneamento básico de forma abjetiva e direta, sendo possivei uma interpretação

mais fácil para Q receptor da mensagem.

l

$

g
g

$

4 - ESTRATÉGIA De MiOmA E NÃo viola

Texto de até Q5 {cinco} caudas em que a Licitante demonstre capacidade para atingir e
sensibilizar os segmentos de público definidas no tldeílng.

a) Conhecimento dos hábitos de consuma dos segmentos de público prioritários.
MÁXIMA: 03 oncs} PONTOS.
b) Capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos
MÁXiM0= OS 0'RÊS} PONTOS.
c) Consistência do plano simulado de distribuição das peças em relação ás duas alíneas
anteriores
MÁXIMO: 03 {TRÊ$} PONTOS
d) Pednência da média escaihida. opoRunidade e economlcidade no uso dos recu!$cs.
próprias de comunicação da AR]SB-MG. /' fli/-
MÁXIMO: 02 (DOIS) POm'OS. { .{y''
e) Economicidade e atimkação da aplicação da verba de média. "'a
mÁxiMo: 04 {QUATRa) poN'ros.

Nota 2
Nota 3
Nota Fina:

Critério 'b
2.5
2.0
2.5
2,33

CTÍ@No 'c'
0
0

2.0
2,a
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Critério 'c'
3.0
3.0

.3.L
3,0

l

Critério 'd'
2.0
2.0
2.0
2,0

Critério'e'
4.0
4.0
4,0
4,0

"!

]

SUBTOTAL - MÁXIMO: 15 {QUINZE) PARTOS
TOTALDOJULGAMENTO:
Agência 8'f: 1 1,83 {Ol\lZE VÍRGULA OlrENTA E TRES}
Agência 02: 'i4,83 (QUATORZE VÍRGULA OITENTA E TRES}

Justificativa:
A agência al : demonstrou conhecimento das médias de alcance na cidade e distribuiu bem a
verba entre a$ médias. cantempiando o envolvimento dtreto com a distribuição de foiders para
o público:

A agência 02: 3 agência apresentou boa proposta das médias com embasamentos em
pesquisas e dados garantindo meJhoí economicidade e alcance dos meios propostos
Destaca-se também a utilização da média imp:wsa {@mal) que iem grande alcance no público
de ltabirito, A opção por um píogramete e a trabalha com o público infantil é um diferencial e
que agregou positivamente na estratégia de média.

TOTAL GERAL DO JULGAMEFWO
Agência O1: 36.78 (TRINTA E SEIS VÍRGULA SETENTA E OITO)
Agência Q2: 57,'16 {CINQUENTA E SETE VÍRGULA DEZESSEIS}

'F.:

1''

ã
..b

H

Ê
8

B
Nada mais a sef datado. os integrantes da Subcomissão Técnica lavraram a seguinte ata que.

depois de tida e erro'/ada pela mesma. trataram de se reLtnír novamente no día 26 de setembro

de 2QI 9 para avaliação do Envelope Identificado. para lago mais seguir para a Comissão

Permanente de Licitação e aos presentes para que $e)a divulgado aos concorrentes e público

presente. o resultado do julgamento.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2019

Pãirla Ricardo
ntesoüeada
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P.TA DA LiCn'AÇÃ0 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Na 001/2019

ATA DE SESSÃO pÚBLiCA PARA RESULTADO DO JULGAMENTO DAS
PROPOSTA$TECNiCA$

No dia 26 de setembro de 201 9. às 10 horas, reuniu-se. na ARISB-MG. na sala de reuniões.

situada à Rua Rio de Janeiro. Ro. 60Q. sala 1501. Centro. na cidade de Belo Horizonte, a

Subcomissáa Técnica responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas

apresentadas nã referida iicitaçãa. A Subcomissão fai definida nos termos da Le{ 12.232. de

29 de abril de 2010. sendo composta por Ana Pauta Ricardo. Hudson Henrique de Frelías e

Jogo Batista Villalba. todos fc>rmados ou que amuam nas áreas de comunicação. publicidade

ou marketing. em conformidade aa art. 10. parágrafo 2' da Lei Federal n' 12,232/2010.

Aberta o envelope identifcado da proposta técnica da concorrente. a Subcomissão Técnica

avaliou e apresenta as seguintes notas por critério conforme abaixo:

5 - CAPACIDADE DE ATENDIMENTO (via identificada)

BH$ãã ll Üglg dl UÜreg.:::
a) Adequação das qualificações à estratégia de comunicação publicitária proposta.
consídemda, nesse caso. também a quantificação dos quadras técnicos.

MÁXIMO:05(CINCO) PONTOS. . . .. .... ---.-,;-;. -'i í\reis
b) Adequação das instalações, da infraestrutura e aos reçuísu il-aLC' 'a'a -'-alv'" -v'

durante a execução do contrato.

MÁXIMO: 05(CINCO) PONTOS. .... '''' - tarte
C) A operacionalidade do relacionamento anu'e a ar''ao-'"-*.' w o '--v-'
esquematizada na Proposta:.
M,4XIM0:05(CINCO)PONTOS.

Âaêncía }4

l Nota 2
l Nota 3

l.i

t' g
$
S
#
N

E
ã

g

$

Critério 'a
5,0
4.0
4.2

Nota l
Nota 2

i Nota Final

SUBTOTAL - MÁXIMO: 15 {QUINZE) PONTOS

ggglgTgEW.nmÀ'u'":;'
Justificativa

€
,{

A agência 14 tem uma ótima canela de clientes que jã atendem hã um bom tempo. A equipe
conta com 25 proüisslonais qualificados e dentro das áreas da comunicação. sendo cinco
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profissionais voltadas para a selar de atendimento. uma vez que a ARISB-MG necessita de
acompanharítento. Na comunicação e ma&eEing, as ferramentas apresentadas são boas e
auxltíam nas demandas e sem custo adicional- A agência apresentou atestada de capacidade
técnica

A agência Fazenda conta com uma canela de clientes de órgãos públicos, sendo un: panito
poslliva, já que esta assim famliiaãzada Caía a realidade da ARl$8-MG, Com 14 profissionais
de diversas áreas de aUação da comunicação e afins e com uma boa estruturação. localização
e bam vazo de campanhas. A agência não apresentou atestada de capacidade técnica

6 - REPERTÓRIO (via identificada)

a) Ideia criativa e sua pertinência.
M ÃXiMO: 05 {CINCO) PONTOS
b) Clareza da exposição do problema publicitário.
MÁXIMO: Q3 {TRÊS) PONTOS.
c) Consistência das relações de causa e efeito entre problema e solução
MÁXIMO:02€DOIS)PONTOS
d) Relevância dos resultados apresefltados.
MÁXIMO:05(CINCO)POl\n'OS
e) Qualidade da execução do acabamento
MÁXIMO: 05 (CINCO) PONTAS

Aaéncia lã

i Nota 2
Nota 3

l Nota Final

Critério 'c' l Critério 'd' l Critério 'e
T" 2.õ l S.o l j,g I'll:

5.0
5.0

$
H
g
l

8

g
$

g

g2.0
1.8

1,93

5.Q
4.5
4.83

1.!

l

8
K
H

g
ã

$

89.$0€@.

Nota 2

UN9g.EiM.

SUBTOTAL - MÁXIMO: 20 (VIN'TE} PONTOS

TOTAL DO JULGAMENTO:

Agência !4: 19,59 {DEZENOVE VÍRGULA CINQUENTA E NOVE)
Agência Fazenda:15,82 (QUINZE VÍRGULA OITENTA E DOIS)

Justificativa

A agência 14 apresentou peças que atendem as expectativas de criação e desenvolvimento e
foi utilizada um usual rico, textos leves e em harmonia, trabalhando bem 8 combinação das
cores. O MateHal impressa, 'Jornal prestação de contas' teve um layout que apresentam
simctda. alinhados. e com uma excelente qualidade de impressão. com cores análogas e
complementares criando um visual harmonic>so e de agradável üa leitura

A agência Fazenda apresentou em seu repertório varias campanhas importantes como a
vacinação. todas esteticamente agradáveis delimitando bem a ideia central de cada tema. com
boa diagramação. visual atrativo e boa disposição dos textos. atendendo as expectativas. tqa
parte da clareza e exposição do problema especifico poderia ter tido maior detalhamenta.
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7 - RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO (via identificada)

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUM)CAÇÃO: Case hisfo/fes, formalmente.

l eferendados pelos respectivos anunciantes

a) Evidência de planejamento publlcttária
MÁXIMO:OI(UM)PONTO
b) Cansbtência das relações de causa e efeito entre prabtema e solução
MÁXIMO: a2 (oois) pois'os.
c) Relevância dos resultados apresentados.
MÁXIMO: 02 (DOIS) PONTOS

; Agência }4
Nata l

Nota 3
Nota Filial

Critério 'a'
1,0
1.0
1.0

1,0

Critéão 'b'

2.0
2.0
1.5

1.83

Critério 'ç' í

2.0 }
2.0
g:9 ....
2,0

t-

t

Nata 3
Nota Final

Critério 'a'
0.5
0.5
0,5
Q,5

Critério'b'
1,5

....L... .]&
'1.5

l Critéíia'c'
1.5
1,0
1.5

.!:P.. ...J
i.

1,33

SUBTOTAL - MÁXIMO: 05 {CtNCO} PONTOS

TOI'AL DO JULGAMENTO: .
À;é=;II::III:hÜITRO VÍRGULA OITENTA E TR:S}
Agência Fazenda: 3,'16 (TRES VÍRGULA DEZESSEIS)
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Justificativa

A agência 14 apresentou peças atmtlvas de impacto visual positivo e realizou um diagnostico
pam solucionar a sua problemática. Em todos os cases conseguiu bons resultados por meio
de suas estratégias bem planejadas e justificadas. como foi o case da prestação de contas do
SÂAE de itabíüto. dente auras.

A agência Fazenda apresentou peças que b'ansmitiram a mensagem proposta
entretanto

contêm um certo exagero de elementos visuais que conflltam com o objetivo do material.
Exceção para a campanha contra as dragas que trouxe os elementos cores. textos e figuras
em bom equílibrio. Também poderia ter evidenciado melhor o planejamento. suas causas e
prirlcipaimente os resultados obtidos com as campanhas.

TOTALGERALDOJULGAMENTO

Agência 14: 38,65 (TRINTA E OITO VÍRGULA SESSENTA E CINCOS
Agência Fazenda: 31,48 {TRINTA E UM VÍRGULA QUARENTA E OiTOs

Página 8 de 9
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Nada mais a ser tratado, os integrantes da Subcomissão Técnica lavraram a seguinte ata que.
depois de lida e aprovada pela mesma. segue para a Comissão Permanente de Licitação e
aos presentes para que seja divulgado aos concorrentes e pCtblico presente o resultado do
}ulgainento

Belo llorizonte, de 26 de setembro de 2019

IB.
a Ricardo

PubliUtáda/Irítearante soReada

(
uornaitstainlegranie soneaaa

b

W
lüeadoerrante

w,..dü.*7»
l)i..,/Hudsa$' Hegtíque de Frestas
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ANEXOV l l l

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM - CMC - CHAMAMENTO PÚBLICO

N' O1/2018
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CAMARAMUNICIPALDECONTAGE
ESTADO DEMENAS GERAIS

ATA DA REIJNIÃQDA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CONTAGEM- CMC-CHAMAMENTO PUBLICO OO1/2018.

Aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro de 2018, às 09h00min, reuniu-se no Plenário, sito à
Praça São Gonçalo, n' 18, a Comissão Permanente de Licitação da CMC, designada pela
Portaria n' 09/2017, publicada no Diário Oficial do Município de Contagem - DOC - de
03/05/2017, para a realização da sessão pública de sorteio dos profissionais que irão compor a
Subcomissão Técnica que irá proceder à análise e ao julgamento das propostas técnicas a serem
apresentadas no âmbito da Concorrência n' 01/2018, que tem por objeto a contratação de
agência para a prestação de serviços de publicidade, nos termos da Lei Federal n' 12.232/2010.
Dando início aos trabalhos, o Presidente da CPL fez a leitura do rol das inscrições diferidas, de
acordo com a relação oficial publicada no DOC do dia 26 de janeiro de 2018, Edição n ' 4274,
com os nomes, conforme TABELA l abaixo:

TABELAl:

g
S
#

!
$

g

g

Em seguida, o Presidente da CPL informou que não foram protocoladas quaisquer
impugnações aos nomes da relação de inscritos. Ato contínuo, o Presidente da Comissão de
Licitação explicitou aos presentes a pauta da sessão, que consiste na realização do sorteio de 2
(dois) membros que mantenham vínculo com a CN/IC e de l (um) membro que não mantenha

PRAÇASÃO GONÇALO,N.'18-CENTRO
CONTAGEM/MG - CEP: 3201 7-1 70

l

  demanda Leite Enoch Comunicação-
Publicitária

MINI  
2 Leandro Alexandre

Perche
Comunicação-
Jornalista

SIM  
3 Lorena Carazza Alvos Comunicação-

Jornalista
SIM  

4 Sergio Emilio Neres
Mandes

Comunicação-
Designer Gráfico

SIM  
5 Fleury Gerando Rosa Comunicação-

Jornalista
SIM  

6 Alessandra Taveira
Paiva

Comunicação-
Jornalista

SIM  
 

7 Bruna Luiza da Costa
Rocha

Comunicação-
Jornalista

NAO  

 
Renato Magalhães Comunicação-
SimãoJornalista NAO

 Sergio Fernandes da Comunicação-
Cunha l Jornalista

NAO

10 Jogo Batista Villalba Comunicação-
Jornalista

NAO  
1 1 Helem Lera Comunicação-

Jornalista
NAO  



CAMARAMUNICIPALDECONTAGE
ESTADO DEMINAS GERAIS

vínculo com a CMC, para formação da Subcomissão Técnica a que se refere a Lei Federal n'
12.232/2010. O Presidente ressaltou, em seguida, que em fiel observância ao disposto no $ 9'
do artigo 10 da Lei Federal n' 12.232/2010, o sorteio será processado de modo a garantir o
preenchimento das vagas da Subcomissão Técnica de acordo com a proporcionalidade legal
estabelecida no $ 1' do artigo 10 da mesma lei. A metodologia escolhida para realização do
sorteio, preservando-se a transparência e o correto cumprimento da Lei Federal n'
12.232/2010, foi infomlada pelo Presidente da CPL como sendo a seguinte:
a) Os nomes dos ll (onze) profissionais com inscrições deferidas serão escritos de forma
legível em ll (onze) cédulas, a serem incluídas em dois recipientes destinados,
separadamente, aos profissionais com vínculo com a CMC (primeiro recipiente) e aos
profissionais sem vínculo com a CMC (segundo recipiente);
b) Serão sorteados, primeiramente, os nomes de 2 (dois) profissionais vinculados à CMC
(primeiro recipiente) e que comporão a Subcomissão Técnica. Em seguida, serão sorteados
todos os demais nomes desse mesrrio recipiente, os quais funcionarão como suplentes dos
profissionais vinculados à CMC, observando-se, para tanto, a ordem de sorteio;
c) Na sequência, será sorteado o nome de l(um) profissional não vinculado à CMC (segundo
recipiente) e que também comporá a Subcomissão Técnica. Logo a seguir, serão sorteadosg
todos os demais nomes desse mesmo recipiente, os quais funcionarão como suplentes d(i:
profissional não vinculado à CMC, observando-se, para tanto, a ordem de sorteio. i.]
Antes de dar início ao sorteio, na forma acima explicitada, o Presidente da CPL convidou o:
presentes para se aproximarem da mesa onde se encontravam os recipientes e as cédulas, par:ê
uma fiscalização mais efetiva do processo. Após a retirada aleatória de cédula por cédula d(}Õ
primeiro recipiente, foi obtida a seguinte classificação dos profissionais vinculados à CMCâ

©
g
g
B
#
R

E
g

g

Em seguida, realizou-se igual procedimento para os profissionais não vinculados à CMC
tendo sido obtida a seguinte classificação, de acordo com a ordem de retirada das cédulas:

TABELA3:

PRAÇASAO GONÇALO,N.'18-CENTRO
CONTAGEM/MG - CEP: 3201 7-1 70

2

por ordem de retirada de cédula:
TABELA2:

CLASSIFICAÇÃO NOMES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A CMC

1' ALESSANDRATAVEIRA PAIVA

2' SERGIO EMILIO NERES MENDES

3' FLEURYGERALDO ROSA

4' FERNANDALEITEENOCH

5 ' LEANDROALEXANDREPERCHE

6 ' LORENACARAZZAALVES

CLASSIFICAÇÃO NOMES DOS PROFISSIONAIS NAO VINCULADOS A CMC

1' HELEMLARA

2' SERGIOFERNANDES DACUNHA

3' BRUNALUIZA DACOSTA ROCHA

4' RENATO MAGALHAES SIMAO



CAMARAMUNICIPALDECONTAGE
ESTADO DEMINAS GERAIS

5' JOÃO BATISTA VILLALBA

Terminado o procedimento de sorteio, o Presidente da CPL anunciou, então, a composição da
Subcomissão Técnica:

l (um) membro não vinculado à CMC (TABELA 3
HELEMLARA

Esclareceu o Presidente da CPL que os demais profissionais sorteados e que não entraram na
composição da Subcomissão Técnica funcionarão como suplentes, observada a tabela
respectiva e a ordem de classificação, no caso de afastamento justificado de algum titular. Por
fim, destacou o Presidente da CPL que, nos termos do $ 1' do artigo ] l da Lei Federal n'
12.232/2010, os integrantes da Subcomissão Técnica não poderão participar das sessões de
recebimento e abertura dos invólucros com as propostas técnicas e de preços. Nada mais
havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por
mim, pelos membros da Comissão e pelos demais presentes.

Viviane Salva Diniz

Presidente-Comissão Permanente de Licitação

Clarice Emilia Soares Ferreira
Membro da Comissão de Licitação

Ana Carolina Valtudes
Membro da Comissão de Licitação
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PRAÇASAO GONÇALO,N.'18-CENTRO
CONTAGEM/MG - CEP: 3201 7-1 70

3

2 dois membros vinculados à CMC 'l'ABELA2 .:

ALESSANDRA TAVEIRA PAIVA

SERGIO EMILIO NERES MENDES



ANEXOIX

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -

PROCESSO DE LICITAÇÃO N' 022/2017 MODALIDADE CONCORRÊNCIA

TIPO TECNICA E PREÇO N'O1/2018
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CÂ)bAliA Xl:U'N:l(:lPAI, l)E CON'TAGE&l. AI'A DA REUNiÃo l)A COhllSSÂO
PEJt[\[/tNENTE ])E LICITAÇÃO - PROCESSO ])E L]CITAÇÃ(.) N' 022/2017-
[V{ODALID.âDE: CONCORRENCIA -- TIPO: TECN]CA ]:. .PR]{.Ç:O n' 01/2018 --
OBJETO: Contratação de E.mpresa Prestadora de Sen'aços de I'ublicidade e
IVlal'l(eting para a Câmara Municipal de Contagem. Aos 1 3 (treze) dias do mês de abril
de 20 1 8, às ] 4h00min horas, reuniu-se a Comissão Permane.nte de Licitação, composta dos
seguintes .i ombros, sob a Presidência do primeiro: Vi\ imle Silvo Díniz, Ana Carolit)a
Vi1ltudes e Clarice Emíiia Sobres Ferreiro e do representante çledenciado que assinam esta
ata, para recebimento e abertura dos invólucros de n' 5 (documentos de habilitação) e'
eíktivação dos de.mais procedimentos previstcJS no edital da CONCOR.RENDIA i]
01/201 8. Abertos os trabalhos pelo Presidente da Corníssão Pcrinanente de Licitação.
procedeu a identificação do representante credenciado, registrou-se a presença do
seguinte representante e respectiva empresa:

EMPitESA REPRESA:NTANTE(NON'lE E C})F')

i h,{loises Judo Rosa
L(jME COMUNICAÇ.\O ElltELI }

CPF: 31 5.068.446-34

A empresa Lume Comunicação Eb'eli protocolou o en'ç:elope Do 05. .qto çolltínuo.
conlulicou a CPL que será dado início aos procedi.m.eiltos relacionados ao recebinlei to c
ã abeúura dos invólucros de n' 05 (documentos de habilitação) das elmpresas classítleadtts
na fase de julgamento final das propostas, conforme resultado i'egistrado :la ata cla
reunião pública do dia 02/04/20].8.Feito o recebímentc) dos invólucros de n' 05, verificou-
sc cine t)s illesmos estar'am devidamente lacrados, os quais lotam rubricados pelos
tnetnbros da CPL e pelo represcnt:mte pJcsente. Registra a CPL que as empresas ':\.23
Publicidade e Propaganda Ebeli e Emenda e Con)unicação & b.{arkenting Eireli ão
compareceram à reunião de hoje e não apresentaram os invóluci'os de n' 05 contendo os
doc.ulllentos cle habilitação, motivo pelo qual foi'an declaradas
INÁBIL..ITAI)AS.Plocedei-tdo-se à abertura dos invólucros de n" 05, os mesmos tivenlm

seus dacunlentcls iubricEldos pelos membros da (l:lPI, e pelos prcsci3tes. A coiliissão clc
licitação da Câmai'a de Contagem, verificou os documentos exigidos coi\t'arma itürn ] 7 c]..)

cditd dc licitação.Foral ta.mbéni, cora:íbridas a aulendcidade dus certidões emitideis \ia
internet. Foi íeiu a análise da conformidade dos documentos de habilitação com :ts
coi}(tições ostcâb€1ecidds na legislação elTI vigor e no instrumento convocaté)rio, !t)i a
emplcsa Lume Comunicação Eireii declxada l:HABILITADA por cumpria todos os
requisitos exigidos no edita! paa esse Him. Consideríulda. pc\rtünto, o rest3ltado
ant.eríurmente citado quanto à üse de habilitação, üca a liciüção relativa à
CONCORRÊNCIA n' 01/20 18 com o seguinte resultado final:
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CÂMARAMUNICIPALDE
CONTAGEM

ESTADO DE MINAS GERAIS

1::oi concedida vista de todos os documentos relacionados a esta reunião pública. F'oi
informado prazo recwsal de 5 (cinco) dias Úteis para apresentação de recursos. Nada nazis
havendo a tratar, f'oranl declarados encenados os trabalhos às 1 5 : 1 5, lavrando-se a presente
ata que; após lida e apro'''ada, segue assinada pelos representantes credenciados e pelos
membros da CPL, todos abaixo notninados. Contagem, 13 de abril de 201 8.

Viviane Silvo l)iniz

PiõES'll):ENTli

.í;é:« a' .ü@-au
(:lance Ei iiiia $oares Ferreiro

)IE$'ABRO Nl:E:M::131{0
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LICll'ANTE
:

ê
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Reprcsçiltwlte da Empresa- LUME COMUNICAÇÃO E]]tEL]
Nome c.onapleto dB wpreseiltênte :hloises Juilio Rosa
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