
4# PATO BRANCO
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COMISSÃO ESPECIALDELICITAÇÃO
Portaria n' 387/202 1 de 08/04/2022

ATADA2;SESSÃO

Aos quinze dias dias do mês de setembro de 2022. às 14h00min. na

sala de licitações, localizada na sede da prefeitura municipal. sito a Rua

Caramuru, 271, Centro. na cidade de Pato Branco/PR. Reuniram-se os

membros da Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria n

o 20.755 de 04/08/2021 . para conduzir a concorrência n' 006/2022, que

tem como objeto a contratação de l (uma) agências de propaganda

para prestar serviços de publicidade para administração direta e indireta

deste município. Comissão composta por Flavio Krassota, Katia Cilene

Varíaní, Thaise Vanessa Guidiní . sob a presidência do primeiro com a

finalidade de: a) identificar os representantes das licitantes presentes e

colher suas assinaturas ao final na atam b) abrir o Invólucro no 21 c)
cotejar as vias não identificadas (Invólucro n o 1) com as vias

identificadas (Invólucro no 2) do Plano de Comunicação Publicitária

para identificação de sua autorias d) elaborar planilha geral com as

pontuações atribuídas a cada quesito de cada Proposta Técnica ( nota

envelope 1 + nota envelope 3). Houve o credenciamento das agências
1. Agência de Publicidade Tig LTDA-EPP. CNPJ:14.175.362/0001-28

representante: Alencar Pedro Tiepo, e-mail: tiepo(@agencíatig.com.br e

assessoriajuridica(@agenciatig.com.brt 2. Dudacom Marketing Integrado

Eireli-EPP. CNPJ:24.811.536/0001-55, representante: Diogo Tamoio

Velasque Fedumenti. e-mail: licitacao(@dudacom.neta 3. Krutsch
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O Presidente informou que as propostas técnicas e avaliação da

subcomissão serão escaneadas e disponibilizadas no portal da
transparência, após isto será aberto o prazo para recurso, sendo que as
licitantes serão intimadas por e-mail para eventual interposição
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