Conselho Federal de Contabilidade
Comissão Permanente de Licitação - CPL
ATA da Sessão de CONCORRÊNCIA
PROCESSO N.º 2013/000181
EDITAL N.º 01/2013
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Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às dez horas, na sede do Conselho Federal de
Contabilidade, situado na SAS Quadra 05, Bloco J, Auditório Interno, em Brasília/DF, reuniram-se o Presidente
da Comissão Permanente de Licitação em exercício e os membros da referida Comissão, para os procedimentos
inerentes a sessão da Concorrência do tipo “Técnica e Preço” nº 01/2013, que tem como objeto a contratação
de empresa especializada para prestar serviços técnicos de consultoria de comunicação institucional e
assessoria de imprensa, em âmbito nacional, visando o atendimento das finalidades do Conselho Federal
de Contabilidade, conforme condições estabelecidas no Edital. Na data determinada para a abertura da
licitação, compareceram as empresas S2 PUBLICOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A; RP1 BRASÍLIA
COMUNICAÇÕES LTDA; CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA; DIÁLOGO IDEIAS E INFORMAÇÕES
RELEVANTES LTDA; M2A COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA; PARTNERSNET COMUNICAÇÃO
EMPRESARIAL LTDA; EX-LIBRIS LTDA, conforme lista de credenciamento, sendo recolhidos das referidas
empresas os envelopes de habilitação, propostas técnicas e propostas de preços. O Presidente da CPL iniciou
os trabalhos procedendo a abertura dos envelopes de habilitação. Da análise da documentação, o Presidente da
CPL deliberou pela inabilitação da empresa M2A COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA, uma vez que o objeto
social da empresa é incompatível com o objeto do presente certame. Além do mais, a empresa deixou de incluir
no rol de documentos de habilitação a Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assina o balanço
patrimonial, exigência prevista no instrumento convocatório. As demais empresas foram habilitadas. A
documentação de habilitação foi franqueada para os representantes presentes, não sendo feita nenhuma
observação. Ato contínuo, o Presidente da CPL em exercício prosseguiu com o certame abrindo os envelopes de
propostas técnicas. Todos os presentes rubricaram as propostas técnicas. O representante da empresa S2
PUBLICOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A fez constar em ata que a proposta técnica da empresa CDN
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA está em desacordo com o item 16.3.5 do edital. Em virtude da
quantidade de documentos apresentados pelos licitantes presentes, o Presidente da CPL suspendeu o certame,
objetivando proceder a uma análise minuciosa das propostas técnicas, sendo marcada a reabertura para o dia
12/07/2013, às 10h, ocasião em que será divulgado o resultado da análise. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente da CPL encerrou a sessão, sendo esta Ata lavrada por mim, Robson Weider Mendes de Araújo.
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