Farroupilha, Rio Grande do Sul, Brasil.

Quarta-feira, 08 de outubro de 2014.

LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA Nº 02/2014
JULGAMENTO DE RECURSOS
As
empresas
INTER-ATIVA
PROPAGANDA
E
PUBLICIDADE LTDA e PROPAGANDA FUTEBOL
CLUBE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
LTDA, licitantes na Concorrência nº 02/2014, interpuseram,
através dos processos administrativos nº 7839 e 7846/2014,
respectivamente, recursos administrativos solicitando a
reconsideração das notas proferidas na Ata de Reunião de
15/09/2014, pois em um item a nota máxima era 15 e constou
para uma licitante a nota de 15,67. A empresa recorrida
PÚBLICA COMUNICAÇÃO LTDA. devidamente intimada,
apresentou suas contrarrazões. Analisando os autos, razão
assiste em parte as oras recorrentes, tendo em vista que,
conforme parecer da comissão técnica, nas notas proferidas,
por um erro de digitação, foi atribuída uma nota com valor
acima do permitido, o que já fora prontamente corrigido.
Diante do exposto, é acatado o despacho da Comissão Técnica
desta Concorrência e opinamos pelo indeferimento dos
recursos.
A Comissão de Licitação, com base nos recursos,
contrarrazão, do parecer da Procuradoria-Geral do Município
e da ata de julgamento de recursos, decide por MANTER a
classificação das proponentes: PÚBLICA COMUNICAÇÃO
LTDA com 94,84 pontos em 1º lugar; ALVO GLOBAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA com 88,33 pontos
em 2º lugar; INTER-ATIVA PROPAGANDA E
PUBLICIDADE LTDA com 86,34 pontos em 3º lugar;
PROPAGANDA FUTEBOL CLUBE AGÊNCIA DE
PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA com 85,34 pontos
em 4º lugar. Fica desclassificada a empresa ARTEMIS
COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA por não atender o
item 7.1.2 do Edital.
CONCORRÊNCIA Nº 02/2014
ABERTURA DOS INVÓLUCROS COM AS
PROPOSTAS DE PREÇOS
Informamos aos licitantes que no dia 13 de outubro de 2014 às
14 horas, na sala de licitações do Departamento de Compras e
Licitações, realizar-se-á sessão pública para abertura dos
invólucros com as propostas de preços.
CHAMADA PÚBLICA Nº 10/2014
Licitante credenciado: VALDECIR KOLCENTY.
Maiores informações através dos telefones (54) 3261.6910 e
(54) 3261.6911 ou através do Portal da Transparência no site
www.farroupilha.rs.gov.br.
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