
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
Estado da Bahia 

ATA CIRCUNSTANCIADA DA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA - ABERTURA DO 
INVÓLUCRO A2- VIA IDENTIFICADA E PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DO 

JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA. 

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesete, às nove hpras, na sde da 
Prefeitura Municipal de Barreiras, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, nonada 
através da Portaria N.° 721/2017 de 29 de setembro de 2017, composta pelos membros Sr. 
José Carlos Amâncio Oliveira- Presidente, Trisneta de Souza Pereira— Membro, Rairane 
Matos Lessa- Membro, todos sob a Presidência do primeiro, para abertura do Involucro A2-
via identificada e Proclamação do resultado do julgamento da proposta técnica da 
Concorrência Pública n° 04-2017; Processo Administrativo n° 938/2017, referente a 
contratação de empresa na prestação de serviço de Publicidade e Propaganda,, prestada 
necessariamente por intermédio de Agências de Propaganda para diversas Secretarias deste 
Município; a Empresa Aim Comunicação e Propaganda S/C LUla —ME, situadana Rua 
Anibal Alves Barbosã n° 429, Bairro Centro, inscrita no CNPJ 63.079.008/0001-05 
representada pela sócia Ivete Guimaraes Vivas inscrita no CPF sob o n°443.042.935 91; Foi 
iniciada a abertura do invólucro A2 com a via identificada do plano de comunicação 
publicitaria pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação; dando prosseguimento 
foi realizado o cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do Plano de 
Comunicação Publicitaria para identificação de sua autoria; foi realizada a elaboração da 
planilha geral com as pbntuações atribuídas a cada um dos quesitos de cada jroposta téçnica 
em anexo a esta ata a planilha geral de pontuação; Tendo como pontuação final 99 (novénta 
e nove) pontos para a Empresa Aim Comunicação e Propaganda S/C Ltda —ME. 
Franquiada a palavra a Empresa nada teve a comentar sobre a pontuação, e ao mesmo tempo 
a empresa declara que abre mão do direito de interposição de recurso. Nada mais havendo a 
considerar foi elaborada a ata circunsta4iada da Comissão, onde foi lida e aprovada e será 
assinada pelos membros da Comissão, permanente de Licitação. Barreiras / BA, 02 de 
outubro de 2017. 
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