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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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CONCORRÊNCIA Nº 004/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 358/2021 
AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS - “ENVELOPES: A e C” 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o 
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o 
estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução 
interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de 
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender 
ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios,  
Iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. 
 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luis 
Eduardo Magalhães/BA, no uso de suas atribuições, torna público para 
conhecimento dos interessados, o Resultado do julgamento das Propostas 
Técnicas, Envelopes “A” e “C”, apresentados no certame em referência, 
considerando o Relatório Técnico emitido pela subcomissão técnica, designada 
por meio da Portaria nº 114/2021, após análise, obteve-se o seguinte resultado:  

 

Empresa Envelope 
 A Envelope C Pontuação 

Total (IT) 
Resultado 

Final 
CDLJ PUBLICIDADE LTDA 
(YAYA COMUNICAÇÃO) 

53,99 Pontos 32,13 
pontos 

86,12 pontos 1º Lugar 

AIM COMUNICAÇÃO E 
PROPAGANDA 

48,16 Pontos 26,31 
pontos 

74,47 pontos 2º Lugar 

MACEDO MAIA EIRELI 
(CARAMBOLACOM) 

45,32 Pontos 25,13 
pontos 

70,45 pontos 3º Lugar 

 

Posto isto, decide a Comissão Permanente de Licitação, por CLASSIFICAR 
todas as propostas técnicas apresentadas.   
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Nestes termos, aplica-se o item 10.4.8 do instrumento convocatório, abaixo 
transcrito, em conformidade com a Art. 109, §3º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações.  

10.4.8 - publicação do resultado do julgamento da proposta 
técnica, com a indicação dos proponentes desclassificados e 
da ordem de classificação organizada pelo nome das 
licitantes, abrindo-se prazo para interposição de recurso, 
conforme disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal 
nº 8.666/93; 

 

Consoante disposto no Art. 109, § 3º Da Lei 8.666/93, DECLARO aberto o prazo para 
apresentação de Recursos Administrativos, dentro dos prazos legalmente 
estabelecidos.  

 
Luís Eduardo Magalhães/BA, 09 de novembro de 2021.  

 
 

LUCAS ARAUJO PIMENTA 
Presidente da Comissão de Licitação  

Decreto nº 026/2021 
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