
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS TÉCNICAS 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 001/2013.  
TIPO: Melhor Técnica. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8, de 21 de janeiro de 2013. 
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93 com alterações e Lei Federal nº 
12.232/2010. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de publicidade e propaganda para a Câmara Municipal de Americana, para 
fins de divulgação de projetos, programas, serviços, campanhas e outras 
ações de caráter educativo, informativo e de orientação social. 

 
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Americana, 

constituída pela Portaria nº 82, de 14 de fevereiro de 2013, torna público que, após o julgamento 
das propostas técnicas apresentadas pelas licitantes proponentes, realizado pela Subcomissão 
Técnica constituída nos termos da Lei Federal nº 12.232/2010, foram classificadas, em sessão 
pública realizada em 21/08/2013, nesta ordem, as licitantes proponentes com as seguintes 
pontuações: 1º Lugar: RG1 BRASIL PUBLICIDADE LTDA, com 250 (duzentos e cinquenta) 
pontos; 2º Lugar: MAGNEX COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME, com total de 245 
(duzentos e quarenta e cinco) pontos; 3º Lugar: ERICK PACHELI PEREIRA – ME (AGÊNCIA 
REVELARE DE COMUNICAÇÃO), com total de 230 (duzentos e trinta) pontos; 4º Lugar: 
INTERMIDIA 1 – AGÊNCIA DE PUBLICIDADE EIRELLI, com total de 220 (duzentos e 
vinte) pontos; 5º Lugar: PRODUTO PROPAGANDA LTDA, com total de 208 (duzentos e 
oito) pontos; e 6º Lugar: AMG7 AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, com total de 193 
(cento e noventa e três) pontos. 

Nos termos do item XVI da cláusula 15.4 do Edital da Licitação e do art. 
109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, ficam as licitantes intimadas da 
presente decisão para, querendo, ofertar recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
publicação deste edital. 

 
Americana/SP,  aos 22 (vinte e dois) de agosto de 2013. 

 
 
 
 
 
 

Comissão Permanente de Licitação 
 
 


