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ATA DE REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA N" OOl/2021. AOS triNtA diAS dO MêS
de novembro de 2021, à oito horas da manhã, foi realizada reunião nas dependências da
comissão Permanente de Licitação, cito à rua urbano santos, 1657, baino Juçarà, piso Térreo,
Imperatriz, Maranhão, para avaliar os documentos relativos ao certame do Edital àe Licitação
Pública N" 00712021- cPL, Processo Administrativo N" 02.08.001106/2021, especificamente
o Envelope n" 02 - PRoPosrA TECNICA. A reunião contou com u p."r.rçu do, seguintes
membros/julgadores desta subcomissão Técnica: a pedagoga Kayla pacheco Nunes,
Presidente, ajomalista e letróloga sara cristina da silva Ribeiro e o pedagogo Joceir Rodrigues
Nascimento Júnior. Ao iniciar os trabalhos, procedeu-se a abertura dos envelopes das Licitantes
para conferência dos documentos exigidos no referido edital de concorrência pública. Conferida
a documentação das empresas concorÍentes, encamiúou-se o acesso aos respectivos pendrives
nos quais constavam, em cada um deles, os três údeos que atendiarn aos requisitos previstos
no Edital 007 /2021 cPL, sendo um vídeo de cobertura de eventos, um vídeo institucional e um
vídeo de caráter jomalístico. A seguir, cada membro avaliou os itens e demais subitens do
processo avaliativo, tais como o 10.11 Qualificação Técnica da Empresa, com o Total de 30
pontos; o item 10.12 Capacidade de atendimento, com o Total de 30 pontos; e o item 10.13
Repertório, com o Total de 40 pontos. Diante de tal procedimento, cada membro lançou as notas
para cada critério acima descrito e, ao final, após a somatória das três avaliações, seguiu-se a
classificação com a posição de cada Licitante, conforme tabelas de pontuação em anexo. A
média ponderada obtida pelas notas dos três avaliadores resultou na seguinte pontuação: a
Licitante Canal Service ficou com a média de 96,66 pontos, ficando em primeiro lugar,
enquanto a Licitante Partners Comunicação Pro Business ficou em segundo lugar, com a
pontuação média de 92,33. Nada mais a acrescentar, eu, Kayla Pacheco Nunes, presidente desta
Subcomissão Técnica, lavrei esta ata que será lida e assinada pelos demais membros.

t
la Pacheco Nr.rnes

(Presidente)

L ',*',* ? lrr-í
Sara Cristina da Silva Ri

(Avaliador 1)
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(Avaliador 2)

Rua Urbano Santos, n9 1657 - Juçara - lmperatriz - MA
semedimperatriz@gmail.com
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Ao examinar os documentos do Envelope N'02 - Proposta Técnica em concordância com o Edital

Conconência Pública N" 00712021- CPL e seus anexos, ressalto que a defesa elaborada pela Canal Service

ratifica que a Licitante acumula experiência e capacidade para atender as demandas por produção de

videoaulas da Secretaria Municipal de Educação de Imperatriz. A seguir, um resumo com as notas formadas

a partir do somatório de cada item e seus subitens:

10.11. Qualificação Técnica da Empresa, com o Total de (a+b+c) = 30

10.12. Capacidade de atendimento, com o Total de (a+b):29

10.13. Repertório, com o Total de (a+b+c) = 40

Total: (10.11, 10.12 e 10.13) = 99

Assim, Eu, Joceir Rodrigues Nascimento Júnior, Pedagogo, abaixo subscrevo

Joceir Nascimento J or

cPF 011.319.683-01

(Subcomissão Técnica)

Imperatriz, Maraúão, 30 de novembro de202l.

Rua Urbano Santos, no 1657 - Juçara - lmperatriz - MA

semedimPerâtriz@gmail.com
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Quesito Aspectos avâliâdos Pontuaçâo

Total
(a+b+c) =

a) 10

b) 10

c) l0

30

10.11

Qualiíicação
Técnica da

Empresa

a) Histórico da proponente: tempo de atuação no

mercado, experiência em segmentos variados,

experiência em cobertura audiovisual de eventos,

produção e edição de materiais audiovisuais

institucionais, produção e edição de documentiiLrios e

tutoriais. 10 (dez) pontos;

b) Declaração detalhada de adequação das instalações,

infraestrutura com, no mínimo, os recursos técnicos exigidos

e necessários à alta qualidade na prestação do serviço: 10

(dez) pontos;

c) Á,rea de abrangência e atuação dos principais clientes;

período de atendimento dos mesmos; complexidade das

atividades de produção audiovisual realizados: 10 (dez)

pontos.

Subtotal (máximo 30 pontos)

Total
(a+b) =

29

a) 14

b) ls
10.12

Capacidade de atendimento

Subtotal (maximo 30 pontos)

Total
(a+b+c) =

40

a) 10

b) 20

c) 10

a) Qualidade técnica de captação, tratarnento e edição

audiovisual das peças apresentadas: 10 (dez) pontos;

b) Adequação de linguagem do (s) exemplo (s) de

cobertura audiovisual de eventos ou em formato

pedagógico: 20 (vinte) pontos;

c) Adequação de linguagem do (s) exemplo (s) de

material audiovisual em caráter institucional: 10 (dez)

pontos.

10.13

Repertório

Subtotal (mríximo 40 pontos)

a) Experiência e formação dos profissionais que serão

colocados à disposição da execução do contrato, em

formato de curriculo: 15 (quinze pontos);

b) A operacionalidade do relacionamento entre a

Secretaria Municipal de Educação e a LICITANTE,
esquematizada na Proposta, considerando-se a dinâmica

de atendimento, prazo e a disponibilidade imediata,

tantas vezes quantas solicitadas pela Contratante, para

execução dos trabalhos: 15 (quinze) pontos.
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AVALIAÇÃO TÉCNICA

Ao examinar os documentos do Envelope No 02 - Proposta Técnica, em concordância com o Edital

Concorrência Pública N" 00712021 - CPL e seus anexos, ressalto que a defesa elaborada pela Canal Service

ratifica que a Licitante acumula experiência e capacidade para atender as demandas por produção de

videoaulas da Secretaria Municipal de Educação de lmperatriz. A seguir, um resumo com as notas formadas

a partir do somatório de cada item e seus subitens:

10.11. Qualificação Técnica da Empresa com o Total de (a+b+c; = 23

10.12. Capacidade de atendimento, com o Total de (a+b) = 29

10.13. Repertório, com o Total de (a+b+c) = 40

Total: (10.11, 10.12 e 10.13) = ll

Assim, Eu, Sara Cristina da Silva Ribeiro, Jomalista e Letróloga, abaixo subscrevo.

.\,1-'"-/

Sara Cristina da Silva beiro

cPF 016.203.873-95

(Subcomissão Técnica)

Imperatriz, Maraúão,30 de novembro de 2021.

Rua Urbano Santos, no í657 - Juçara - lmperatriz - MA
semedimperatriz@gmail.com
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Quesito Aspectos avaliados Pontuação

10.11

Qualilicação
Técnica da

Empresa

a) Histórico da proponente: tempo de atuação no

mercado, experiência em segmentos variados,

experiência em cobertura audiovisual de eventos,

produção e edição de materiais audiovisuais

institucionais, produção e edição de documentarios e

tutoriais. 10 (dez) pontos;

b) Declaração detalhada de adequação das instalações,

infraestrutura com, no mínimo, os recursos técnicos exigidos

e necessiírios à alta qualidade na prestação do serviço: 10

(dez) pontos;

c) Área de abrangência e atuação dos principais clientes;

período de atendimento dos mesmos; complexidade das

atividades de produção audiovisual realizados: l0 (dez)

pontos.

a) 10

b)e

c)9

Total
(a+b+c) =

Subtotal (máximo 30 pontos)

10.12

Capacidade de atendimento

a) Experiência e formação dos profissionais que serão

colocados à disposição da execução do contrato, em

formato de currículo: 15 (quinze pontos);

b) A operacionalidade do relacionamento entre a

Secretaria Municipal de Educação e a LICITANTE,
esquematizada na Proposta, considerando-se a dinâmica

de atendimento, prazo e a disponibilidade imediata,

tantas vezes quantas solicitadas pela Contratante, para

execução dos trabalhos: 15 (quinze) pontos.

a) 1.1

b) 15

Total
(a+r; =

29

Subtotal (máximo 30 pontos)

10.13

Repertório

a) Qualidade técnica de captação, tratamento e edição

audiovisual das peças apresentadas: 10 (dez) pontos;

b) Adequação de linguagem do (s) exemplo (s) de

cobertura audiovisual de eventos ou em formato

pedagógico: 20 (vinte) pontos;

c) Adequação de linguagem do (s) exemplo (s) de

material audiovisual em caráter institucional: 10 (dez)

pontos.

a) 10

b) 20

c) 10

Total
(â+b+c) =

40

Subtotal (máximo 40 pontos)

ESTADO DO MARANHÁO
Prefeitura de lmpeÍatriz - Secretaria Municipal de EducaÉo

Edital de LicitaÉo Pública
Concorrência Pública No 0072021 - CPL

Processo Administrativo No 02.08.00'l í 06/2021
suBcoMrssÃo TÉcNrcA - AVALAçÃo

Avaliadora: Sara Cristina da Silva Ribeiro
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AVALIAÇÃO TÉCNICA

Ao examinar os documentos do Envelope No 02 - Proposta Técnica, em concordância com o Edital

Concorrência Pública N' 00712021 - CPL e seus anexos, ressalto que a defesa elaborada pela Canal Service

ratifica que a Licitante acumula experiência e capacidade para atender as demandas por produção de

videoaulas da Secretaria Municipal de Educação de Imperatriz. A seguir, um resumo com as notas formadas

a partir do somatório de cada item e seus subitens:

10.1 1. Qualificação Técnica da Empresa, com o Total de (a+b+c) = 27

10.12. Capacidade de atendimento, com o Total de (a+b) = 29

10.13. Repertório, com o Total de (a+b+c) = 33

Total: (10.11, 10.12 e 10.13) = 94

Assim, Eu, Kayla Pacheco Nunes, Pedagoga, abaixo subscrevo.

hP',.tú-
Kayla Pacheco Nunes

cPF 008.260.741-97

(Subcomissão Técnica)

Rua UÍbano Santos, no 1ô57 - Juçara - lmperatriz - MA
semedimperatriz@gmail.com

Imperatriz, Maranhão, 30 de novembro de 2021.
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10.11

QualiÍicação
Técnica da

Empresa

10.12

apacidade de atendimento
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Quesito Aspectos avaliados Pontuação

a) Histórico da proponente: tempo de atuação no
mercado, experiência em segmentos variados,

experiência em cobertura audiovisual de eventos,

produção e edição de materiais audiovisuais

institucionais, produção e edição de documenüários e

tutoriais. 10 (dez) pontos;

b) Declaração detalhada de adequação das instalações,

infraestrutura com, no mínimo, os recursos técnicos exigidos

e necessários à alta qualidade na prestação do serviço: 10

(dez) pontos;

c) Área de abrangência e atuação dos principais clientes;
período de atendimento dos mesmos; complexidade das

atividades de produção audiovisual realizados: l0 (dez)

pontos.

Total
(a+b+c) =

a)9

b)e

c)9

Subtotal (mríximo 30 pontos)

a) Experiência e formação dos proÍissionais que serão

colocados à disposição da execução do conhato, em

formato de currículo: 15 (quinze pontos);

b) A operacionalidade do relacionamento entre a

Secretaria Municipal de Educação e a LICITANTE,
esquematizada na Proposta, considerando-se a dinâmica
de atendimento, prazo e a disponibilidade imediat4
tantas vezes quantas solicitadas pela Contratante, para

execução dos trabalhos: 15 (quinze) pontos.

Total
(â+b) =

29

a) 14

b) ls

Subtotal (máximo 30 pontos)

Total
(a+b+c)

38

a)9

b) 19

c) 10
10.13

Repeúório

a) Qualidade técnica de captação, tratamento e edição

audiovisual das peças apresentadas: l0 (dez) pontos;

b) Adequação de linguagem do (s) exemplo (s) de

cobertura audiovisual de eventos ou em formato
pedagógico: 20 (vinte) pontos;

c) Adequação de linguagem do (s) exemplo (s) de

material audiovisual em caráter institucional: 10 (dez)

pontos.

Subtotal (maximo 40 pontos)

dqo

'r1
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Prefeitura de lmperatriz - Secretaria Municipal de Educaçáo
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AVALIAÇÂO TÉCNICA

Ao examinar os documentos do Envelope No 02 - Proposta Técnica, em concordância com o Edital

Concorrência Pública N" 007/2021 - CPL e seus anexos, ressalto que a defesa elaborada pela empresa Partners

Comunicação Pro Business ratifica que a Licitante acumula experiência e capacidade para atender as

demandas por produção de videoaulas da Secretaria Municipal de Educação de Imperatriz. A seguir, um

resumo com as notas formadas a partir do somatório de cada item e seus subitens:

10. I 1 . Qualificação Técnica da EmpÍes4 com o Total de (a+b+c) = 28

10.12. Capacidade de atendimento, com o Total de (a+b) = 29

10.13. Repertório, com o Total de (a+b+c) = 38

Total: (10.11, 10.12 e 10.13) = 95

Assim, Eu, Joceir Rodrigues Nascimento Júnior, Pedagogo, abaixo subscrevo.

Joceir Ro Nascimento J or

cPF 011.319.683-01

(Subcomissão Técnica)

Imperatriz, Maranhão,30 de novembro de202l.

Rua Urbano Santos, no 1657 - Juçara - lmperatriz - MA
semedimperatriz@gmail.com
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apâcidade de atendimento
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Quesito Aspectos avaliados Pontuação

a) Histórico da proponente: tempo de atuação no

mercado, experiência em segmentos variados,

experiência em cobertura audiovisual de eventos,

produção e edição de materiais audiovisuais

institucionais, produção e edição de documenüírios e

tutoriais. 10 (dez) pontos;

b) Declaração detalhada de adequação das instalações,

infraestrutura com, no mínimo, os recursos técnicos exigidos
e necessários à alta qualidade na prestação do serviço: l0
(dez) pontos;

c) Á.rea de abrangência e atuação dos principais clientes;
período de atendimento dos mesmos; complexidade das

atividades de produção audiovisual realizados: l0 (dez)

pontos.

a) l0

b)e

c)9

28

Subtotal (mriximo 30 pontos)

a) Experiência e formação dos profissionais que serão

colocados à disposição da execução do contrato, em

formato de curriculo: l5 (quinze pontos);

b) A operacionalidade do relacionamento entre a

Secretaria Municipal de Educação e a LICITANTE,
esquematizada na Proposta, considerando-se a dinâmica

de atendimento, prazo e a disponibilidade imediata,

tantas vezes quantas solicitadas pela Contratante, para

execução dos trabalhos: 15 (quinze) pontos.

Total
(a+u1 =

29

a) 15

b) 14

Subtotal (máximo 30 pontos)

Total
(a+b+c) =

38

a) l0

b) 18

c) 10

a) Qualidade técnica de captaçáo, tratamento e edição

audiovisual das peças apresentadas: l0 (dez) pontos;

b) Adequação de linguagem do (s) exemplo (s) de

cobertura audiovisual de eventos ou em formato

pedagógico: 20 (vinte) pontosl

c) Adequação de linguagem do (s) exemplo (s) de

material audiovisual em caráter institucional: 10 (dez)

pontos.

10.13

Repertório

Subtotal (maximo 40 pontos)

10.11

Qualificação
Técnica da

Empresa
Total

(a+b+c) =
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AVALIAÇÃO TÉCNICA

Ao examinar os documentos do Envelope No 02 - Proposta Técnica, em concordância com o Edital

Concorrência Pública N" 007/2021 - CPL e seus anexos, ressalto que a defesa elaborada pela empresa Partners

Comunicação Pro Business ratifica que a Licitante acumula experiência e capacidade para atendeÍ as

demandas por produção de videoaulas da Secretaria Municipal de Educação de Imperatriz. A seguir, um

resumo com as notas formadas a partir do somatório de cada item e seus subitens:

10.11. Qualificação Técnica da Empresa, com o Total de (a+b+c):27

10.12. Capacidade de atendimento, com o Total de (a+b):27

10.13. Repertório, com o Total de (a+b+s; = 49

Total: (10.11, 10.12 e 10.13) = 94

Assim, Eu, Sara Cristina da Silva Ribeiro, Jomalista e Letróloga, abaixo subscrevo.

&u-,
Sara Cristina da Silva beiro

cPF 016.203.873-95

(Subcomissão Técnica)

Imperatriz, Maraúão, 30 de novembro de202l.

Rua Urbano Santos, no '1657 - Juçara - lmperatriz - MA
semedimperatriz@gmail.com
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Rua Urbano Santos, no 1657 - Juçara - lmperatriz - MA
semedimperatriz@gmail.com
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Quesito Aspectos avaliados Pontuação

10.11

Qualificação
Técnica da
Empresa

a) Histórico da proponente: tempo de atuação no

mercado, experiência em segmentos variados,

experiência em cobertura audiovisual de eventos,

produção e edição de materiais audiovisuais

institucionais, produção e edição de documentiirios e

tutoriais. 10 (dez) pontos;

b) Declaração detalhada de adequação das instalações,

infraestrutura com, no mínimo, os ÍecuÍsos técnicos exigidos

e necessários à alta qualidade na prestação do serviço: 10

(dez) pontos;

c) Área de abrangência e atuação dos principais clientes;

período de atendimento dos mesmos; complexidade da"

atividades de produção audiovisual realizados: 10 (dez)

pontos.

a) 10

b)e

c)8

Total
(a+b+c; =

27

Subtotal (mtiximo 30 pontos)

10.12

Capacidade de atendimento

a) Experiência e formação dos profissionais que serão

colocados à disposição da execução do contrato, em

formato de currículo: 15 (quinze pontos);

b) A operacionalidade do relacionamento entre a

Secretaria Municipal de Educação e a LICITANTE,
esquematizada na Proposta, considerando-se a dinâmica

de atendimento, prazo e a disponibilidade imediata,

tantas vezes quantas solicitadas pela Contratante, para

execução dos trabalhos: 15 (quinze) pontos.

a) 15

b) t2

Total
(a+r; =

'r,l

Subtotal (miirimo 30 pontos)

10.13

Repertório

a) Qualidade técnica de captação, tratamento e edição

audiovisual das peças apresentadas: 10 (dez) pontos;

b) Adequação de linguagem do (s) exemplo (s) de

cobertura audiovisual de eventos ou em formato

pedagógico: 20 (vinte) pontos:

c) Adequação de linguagem do (s) exemplo (s) de

material audiovisual em caráter institucional: 10 (dez)

pontos.

a) 10

b) 20

c) 10

Total
(a+b+c) =

40

Subtotal (mriximo 40 pontos)

w"í

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de lmperatriz - Secretaíia Municipal de Educação

Edital de Licitação Pública
Concorrência Pública No 007202'l - CPL

Processo Administrativo No 02.08.001 1 06/202'l
suBcoMrssÃo rÉcNrcA - AVALTAçÃo

Avaliadora: Sara Cristina da Silva Ribeiro
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ESTADO DO MARANHÃO
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AVALIAÇÁO TECNICA

Ao examinar os documentos do Envelope No 02 - Proposta Técnica, em concordância com o Edital

Concorrência Pública N" 007/2021 - CPL e seus anexos, ressalto que a defesa elaborada pela empresa Partners

Comunicação Pro Business Íatifica que a Licitante acumula experiência e capacidade para atender as

demandas por produção de videoaulas da Secretaria Municipal de Educação de Imperatriz. A seguir, um

resumo com as notas formadas a partir do somatório de cada item e seus subitens:

- 10.1 1 . Qualificação Técnica da Empres4 com o Total de (a+b+c) : 25

10.12. Capacidade de atendimento, com o Total de (a+b) = 26

10.13. Repertório, com o Total de (a+b+c) = 37

Total: (10.11, 10.12 e 10.13) = 88

Assim, Eu, Kayla Pacheco Nunes, Pedagoga, abaixo subscrevo.

K",\l^?"Jlarc'Y\^,r'iD
Íkyla Pacheco Nunes

cPF 008.260.741-97

(Subcomissão Técnica)

Rua Urbano Santos, no 1657 - JuçáÍa - lmperatriz - MA
semedimperatriz@gmail.com

Imperatriz, Maranhão, 30 de novembro de 2021.
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PontuaçãoQuesito

Total
(a+b+c) =

a)9

b)8

,(

a) Histórico da proponente: tempo de atuação no

mercado, experiência em segmentos variados,

experiência em cobertura audiovisual de eventos,

produção e edição de materiais audiovisuais

institucionais, produção e edição de documentarios e

tutoriais. 10 (dez) pontos;

b) Declaração detalhada de adequação das instalações,

infraestrutura com, no mínimo, os recursos técnicos exigidos

e necessários à alta qualidade na pÍestação do serviço: 10

(dez) pontos;

c) Á.rea de abrangência e atuação dos principais clientes;

período de atendimento dos mesmos; complexidade das

atividades de produção audiovisual realizados: 10 (dez)

pontos.

10.11

Qualificação
Técnica da

Empresa

Subtotal (máximo 30 pontos)

Total
(â+b) =

26

a) 13

b) 13

a) Experiência e formação dos profissionais que serão

colocados à disposição da execução do contrato, em

formato de currículo: 15 (quinze pontos);

b) A operacionalidade do relacionamento entre a

Secretaria Municipal de Educação e a LICITANTE,

esquematizada na Proposta, considerando-se a dinâmica

de atendimento, prazo e a disponibilidade imediata,

tantas vezes quantas solicitadas pela Contratante, para

execução dos trabalhos: 15 (quinze) pontos.

10.12

apacidade de atendimento

Subtotal (máximo 30 pontos)

Total
(â+b+c) =

37

a)8

b) 19

c) 10

a) Qualidade técnica de captagão, tratamento e edição

audiovisual das peças apresentadas: 10 (dez) pontos;

b) Adequação de linguagem do (s) exemplo (s) de

cobertura audiovisual de eventos ou em formato

pedagógico: 20 (vinte) pontos;

c) Adequação de linguagem do (s) exemplo (s) de

material audiovisual em caráter institucional: l0 (dez)

pontos.

10.13

Repertório

Subtotal (mríximo 40 Pontos)

AbWw.

64ê ., --c.l^-

Aspectos avaliados

c)8


