ATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS COMERCIAIS RELATIVAS AO
EDITAL Nº 01/2022, realizada aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e
vinte dois, às dezesseis horas, por meio da Plataforma Google Meet, estando
“online” a presidente Claudia Maria Ferreira Perencin, a primeira secretária
Simone Kandratavicius e a segunda secretária Roberta Montanheiro Paulino,
diretoras da instituição. A presidente Claudia inicia a reunião passando a
palavra à secretária e responsável técnica pelo empreendimento Simone, que
esclarece sobre os procedimentos de análise das propostas comerciais,
conforme o Edital nº 01/2022, publicado no Jornal Tribuna na página C6 –
Classificados e no site www.paubrasil.org.br seção Editais, em vinte e sete de
janeiro do corrente ano para contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviço de Design Gráfico para o empreendimento Formação de Comunidade
Engajada ao Jogo de Interpretação em Educação Ambiental “Encantados do Rio
Pardo”, relativo ao Empreendimento FEHIDRO 2020-PARDO_COB47, sob o
Contrato FEHIDRO nº 007/2021. Informa que o prazo se extinguiu na data de 04
de fevereiro, às 23h59 e houve duas propostas comerciais recebidas no e-mail
contato@paubrasil.org.br: Proposta nº 1 - Carlos Alberto Cordeiro de Sá Filho
MEI, CNPJ 13.177.836/0001-08, recevida em 03 de fevereiro, às 16h15, com o
valor total de R$ 28.500,00; Proposta nº 2 - Bloko Mídia MEI, CNPJ
36.520.607/0001-40, recebida em 04 de fevereiro, às 22h10, com o valor total
de R$ 28.660,00. A primeira secretária Simone compartilha a tela
sequencialmente com as Propostas Comerciais, faz a leitura das informações
contidas nas propostas, as diretoras presentes verificam nas propostas se foram
atendidos os critérios relativos à pessoa jurídica e à apresentação das propostas,
acessam os endereços eletrônicos indicados nas propostas para avaliarem os
portfolios. As diretoras verificam os trabalhos realizados e apresentados em
ambas as propostas e constatam que a proposta comercial de Carlos Alberto
Cordeiro de Sá Filho MEI, CNPJ 13.177.836/0001-08, atende o critério menor
preço e de trabalhos similares ao objeto do Edital como design gráfico de jogos,
livros e vídeos de animação comprovado pelo portfolio. O resultado da avaliação
será comunicado por meio de mensagem eletrônica à pessoa jurídica vencedora
e publicado o resultado no site da Associação para publicização na data de hoje.
Sem mais, a presidente dá por encerrada a reunião e eu Simone Kandratavicius,
1ª Secretária, lavro e assino a presente ata.
Entidade Registrada sob n° 43.167 à 31/03/1989 – CNPJ: 57.727.752/0001-76
Declarada Utilidade Pública Municipal pela Lei n° 9.899 de 29/09/03
Sede: Memorial da Classe Operária – UGT
Fone: (16) 3610-8679
Rua José Bonifácio, 59 – Centro – Ribeirão Preto/ SP – CEP: 14010-050
www.paubrasil.org.br
E-mail: contato@paubrasil.org.br

