
 

  

 

AVISO DE RESULTADO  

 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2.2021 
Processo Administrativo Nº. 037 / 2.021 

 

2º SESSÃO  

Divulgação do resultado das pontuações obtidas pelas empresas 

participantes do certame. 
 

 A Comissão Permanente de Licitações, torna público a quem 
possa interessar que após a realização da 2ª Sessão Pública no dia 
20/05/2021 às 14:00Horas destinada a abertura do invólucro nº 02 – Plano de 
Comunicação Publicitária - Via Identificada,  nos termos do item 12.9 do edital 
e seus anexos e a apuração do resultado da somatória das pontuações 
atribuídas pela Subcomissão Técnica de julgamento dos Invólucros nº 01 – 
Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada e dos Invólucros nº 
03 Proposta Técnica, constatou a seguinte classificação geral nesses quesitos: 
 
 
Em 1º lugar: Empresa PUXE COMUNICAÇÃO LTDA: 
 

 No quesito Plano de Comunicação Publicitária – Invólucro nº 01 – Via 
Não Identificada, obteve a nota 62,16 (sessenta e dois inteiros e 
dezesseis décimos);  

 No quesito PROPOSTA TÉCNICA – Invólucro nº 03 obteve a nota 
34,16(trinta e quatro inteiros e dezesseis décimos), totalizando uma 
pontuação de 96,32(noventa e seis inteiros e trinta e dois décimos);  
 

 
Em 2º lugar: A empresa EUROFORT COMUNICACAO EIRELI: 

 No quesito Plano de Comunicação Publicitária – Invólucro nº 01 – Via 
Não Identificada, obteve a nota 54,83 (cinquenta e quatro inteiros e 
oitenta e três décimos); 

 No quesito PROPOSTA TÉCNICA – Invólucro nº 03 obteve a nota 
26,00(vinte e seis inteiros) totalizando uma pontuação de 80,83(oitenta 
inteiros e oitenta e três décimos);  
 
 

Em 3º lugar: A empresa HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA-ME: 

 No quesito Plano de Comunicação Publicitária – Invólucro nº 01 – Via 
Não Identificada, obteve a nota 51,33 (cinquenta e um inteiros e trinta e 
três décimos); 

 No quesito  PROPOSTA TÉCNICA – Invólucro nº 03 obteve a nota 
33,16(trinta e três inteiros e dezesseis décimos)totalizando uma 
pontuação de 84,49(oitenta e quatro inteiros e quarenta e nove 

décimos). 



 

  

 
 
 
Em 4º lugar: A empresa AGENCIA DE PUBLICIDADE RF LTDA-ME: 
 

 No quesito Plano de Comunicação Publicitária – Invólucro nº 01 – Via 
Não Identificada, obteve a nota 46,33 (quarenta e seis nteiros e trinta e 
três décimos); 

 No quesito  PROPOSTA TÉCNICA – Invólucro nº 03 obteve a nota 
29,33(vinte e nove inteiros e trinta e três décimos)totalizando uma 
pontuação de 75,66(setenta e cinco inteiros e sessenta e seis décimos). 

 
 
Depois de decorrido os prazos legais serão programados a data e hora para 
realização da 3ª Sessão Pública para abertura dos Invólucros nº 4 – 
Proposta de Preço a ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo – 

DOE e no SITE da Câmara. 
 

Santana de Parnaíba, 21 de maio de 2.021 
 
 
 
 

   EVA TEREZINHA MARTINS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PRESIDENTE 

 


