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De: Subcomissão Técnica;
Para: Comissão Permanente Licitação

\

Em resposta ao pedido de reavaliação do resultado de Avaliação da Proposta T

L)

câ

Referente ao Recurso Administrativo apresentado pela concorrente Partners
em 08 de dezembro de 2021, à comissão Permanente de
comunicação
'viaIntegrada Ltda,
end--ereço eletrônico atendimento@imperatriz'ma'gov'br, em que pede
Licitação,

revisãô da Nota Técnica atribuída pela Subcomissão Técnica, que classificou as empresas
concorrentes no Edital de Conconência PúblicaNo 00712021- CPL, por meio do Processo
Administrativo N" 02.08.001 l0 612021, da Prefeitura Municipal de Imperatriz e sua
de Educação, para contratação de empresa especializada para

secretaria Municipal
prestação de serviços de produção e transmissão de conteúdo audiovisual'

I Dos Fatos
Concorrente Partners Comunicação Integrada Ltda, inscrita no CNPJ sob no
03.958.504/0001-07, de acordo com o resultado da Avaliação Técnica que veio a
a empresa
classificar, em primeiro lugar, a empresa Canal Service e, em segundo lugar,
Técnicas de
Partners comunicação Integrada, questiona as notas atribuídas às Propostas
da Proposta
ambas as concorrentes, de acordo com o item l0 - critérios de Avaliação
da
Técnica, do Edital supracitado e seus subitens, a saber: 10.11 - Qualificação Técnica
A' B' C e D; e'
Empresá, alíneas A, É e C; 10.12 - Capacidade de Atendimento, alíneas
;";'fi,,,; subitem i0.13 - Repertório, àlíneas A, B e C, referente ao Edital Concorrência
Pública007/2021 CPL.

A

A Concorrente canal service Ltda, inscrita no cNPJ sob N" 63.537.096/0001-41, uma
de 2021'
vez sabedora de tal Recurso Administrativo apresenta, em 13 de dezembro
apresentado pela
documento contendo suas contrarrazões ao Recurso Administrativo
questionamentos
concorrente Partners Comunicação Integrada Ltda, contrapondo os
feitos por esta última.

II

Da decisão

14
. Em reunião realizadanas dependências da Comissão Pcrmanente de Licitação, em

de '

dezembrode2l2l,asghorasdamaúã,àruaUrbanoSantos'no1657'bainoJuçara'

membros desta Subcomissão

IÀperatriz, Maranhão, na presença da Presidente e demais
apresentadas pelas
Téànica, ioram revistas as Avaliações das Propostas Técnicas
com as razões e
Licitantes/Concorrentes e, de possê de ambos os documentos,
julgadores para
dos
de cada uma das pàrtes interessadas, e das avaliações
decisão, e resolve:
cada Licitante/concorrente, assim encamiúou a sua
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que
- Indeferir o Recurso da empresa Partners Comunicação Integrada Ltda, por entender
não procede ,e..s urgu."rtos pelas diferentes notas aplicadas pelos membros desta
Subcomissão;

-

Deferir as contrarrazões da empresa canal service Ltd4 por entender que

os

aÍgumentos apresentados conferem com as avaliações elaboradas pelos membros desta
Subcomissão;
- E, por consequência de ambas as decisões supracitadas, esta subcomissão Técnica
que o
resolve por manter a média aferida como resultado da reanálise feita, por entender
da
Avaliação
de
.*ur. áo, critérios foi seguido à risca, com base no item 10-10.1Critérios
1 - Qualificação Técnica
Proposta Técnica, bem coiro os seus respectivos subitens:
D;
da Êmpresa, alíneas A, B e C; 10 12 - Capacidade de Atendimento, alíneas A, B, C e
., po. fiIn, o subitem 10.13 - Repertório, alíneas A, B e C, referente ao Edital 00712021
CÉL. f,, diante do exposto, permanecem as Concorrentes com a mesma colocação inicial,
Canal Service
sendo 96,66 (noventá e seis, sessenta e seis) como nota final para a empresa
nota final
como
Ltda, ficandà em primeiro lugar, e 92,3) (noventa e dois, trinta e três)
para a empresa Partners Comunicação Integrada, ficando em segundo lugar'
'sem
*as nada a declarar, eu, Kayla Pacheco Nunes, Presidente desta subcomissão
Técnica, abaixo subscrevo, seguida das assinaturas dos demais membros'

Imperatriz, MA, 14 de dezembro de 202L.
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(Avaliador 1)

Joceir Ro

J

r

lmperatÍiz

-

N ascl mento
(Avaliador 2)

Rua Urbano Santos, ne 1657

-

luçara

-

semedimPeratriz@gmail.com

MA

