ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO, ABERTURA E PROPOSTA
Aos 09:00 horas do dia 10 de abril de 2018, conforme previsto no edital, reuniram-se a Pregoeira
Municipal, Senhorora CÁTIA DE SOUZA FERREIRA, nomeada pela portaria nº 05/2018 - 08/01/2018,
para acompanhar a sessão, para efetuar a abertura dos Envelopes Proposta Comercial e Habilitação,
referente ao Processo de Licitação de nº 00026/2018, Modalidade Pregão Presencial de n.º 00012/2018,
do tipo Menor Preço Unitário, cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de
assessoria de imprensa no atendimento das demandas de imprensa e abertura aos veículos e criação e
distribuição de material para divulgação.. Para a sessão de credenciamento esteve presente as empresas
abaixo:
LICITANTE(S)

REPRESENTANTE(S)

24.001.833/0001-35
MARCOS TRIDON DE CARVALHO

714.098.666-53
Marcos Tridon de Carvalho

29.269.310/0001-98
GUILHERME POMPEU GONCALVES

079.359.056-65
Guilherme Pompeu Gonçalves

. A Pregoeira autorizou a abertura do certame na hora marcada, começando imediatamenta a fase de
lances sendo definido a classificação final dos itens conforme quadro abaixo:
GUILHERME POMPEU GONCALVES
CNPJ/CPF: 29.269.310/0001-98
ENDEREÇO: PAULINO JOSÉ SOARES, 45 - CENTRO - CAMBUQUIRA - MG - 37400-000

Seq. Item

Descrição

1

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ASSESSORIA DE IMPRENSA NO
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA
IMPRENSA E ABERTURA AOS VEÍCULOS:
Produção e envio de press-release, notas e
artigos
Clipagem e monitoramento de informações
Assessoria nas mídias sociais e manutenção
do site da prefeitura municipal de conceição
do rio verde
Cobertura de eventos
Assessoria de imagem
Serviços de fotografia e drone

0484

Sub Total

Marca

UN Qtd.

Valor Unitário Valor Total

ME 12
N

1600,0000

19200,00

19200,00

MARCOS TRIDON DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 24.001.833/0001-35
ENDEREÇO: PREFEITO JOSE RIBEIRO PEREIRA FILHO, 32 - CENTRO - ITAMONTE - MG - 37466-000

Seq. Item

Descrição

2

SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO 02 - CRIAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA
DIVULGAÇÃO:
a) Criação, roteirização, pré-produção,
produção técnica, finalização,

2857

Marca

UN Qtd.

Valor Unitário Valor Total

ME 12
N

3000,0000

36000,00

Sub Total

Total Geral

implementação, intermediação e supervisão
da produção de todas as peças planejadas e
propostas. b)A sugestão, a criação e o
desenvolvimento de formas inovadoras de
comunicação publicitária, em consonância
com novas tecnologias, visando à expansão
dos efeitos das mensagens e das ações
publicitárias. c)Planejamento de mídia e não
- mídia para a campanha interna e
externa,independentemente da utilização ou
não dos planos sugeridos. d) Produção de
todas as peças sugeridas. e) A consultoria
na distribuição das peças produzidas
conforme o plano de mídia e não-mídia. f)
Reuniões com a equipe técnica da
prefeitura, para aprovação de cada passo
(da ideia à arte-finalização). g) Pesquisas de
pré-teste e pós-teste vinculadas à
concepção e criação da campanha interna e
externa, incluindo todas as peças e materiais
publicitários (Nas avaliações de pré-teste e
pós-teste, é vedada a inclusão de matéria
estranha ou que não guarde pertinência
temática com cada ação publicitária
específica ou com o objeto do contrato desta
prestação de serviços de publicidade); h)
Criação e finalização de peças gráficas; i)
Captura e tratamento de imagem e som;
- Geração de conteúdo para sites e
Facebook. - Gravação e edição de 4 vídeos
mensais de até 1 minuto com conteúdos de
interesse do município;- Gravação e edição
de áudios diários de até 1 minuto para
inserção em rádios de interesse;
- Registros fotográficos, em vídeos e áudios
para uso em arquivos ou reportagens;Transmissão semanal em Facebook, com
duração de até 30 minutos, de informativo
semanal; j) Planejamento de Comunicação;
k) Produção de conteúdo e roteiro para
filmes, vídeos, documentário, notas
jornalísticas, reportagem.

36000,00

55200,00

E pelo mapa que é parte integrante desta ata. Após a fase lance, foram abertos os envelopes do habilitação.
Durante a checagem dos documentos, não houve nenhuma irregularidade identificada. Não houve
interessados em impetrar recursos na sessão. Assim sendo, a sessão é encerrada. O pregoeiro lavra a ata
que vai devidamente assinada por todos os presente na sessão.

CÁTIA DE SOUZA FERREIRA
DANIELLI BERGANTIN DO NASCIMENTO
LUIZA DE MARILAC BERNARDES

GUILHERME POMPEU GONCALVES
MARCOS TRIDON DE CARVALHO

