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SELEÇÃO PÚBLICA 037.2019 

ATA DE ABERTURA  

 

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, na sala 107E da FINATEC, reuniu-se 

em sessão pública a Comissão de Seleção do Edital de Seleção Pública 037.2019, que tem como objetivo a 

contratação de serviços de Pessoa Jurídica para execução de atividades de comunicação institucional 

relacionadas ao Projeto, de acordo com os ditames do Decreto 8.241/2014, conforme diretrizes expedidas 

pelo Projeto “Recuperação e Proteção dos Serviços Relacionados ao Clima e à Biodiversidade no Corredor 

Sudeste da Mata Atlântica do Brasil - PROJETO CONEXÃO MATA ATLÂNTICA”.  

Presentes, por meio de representantes devidamente credenciados, as seguintes 

empresas/Instituições: Up Ideias Serviços Especializados e Comunicação, incrita no CNPJ sob o número 

07.271.878/0001-00, neste ato representada por Natalia Oliveira Farias, doravante denominada Up Ideias; 

Wavez Promoção e Comunicação Digital LTDA-ME, incrita no CNPJ sob o número 19.910.896/0001-25, 

neste ato representada por seu sócio administrador Pedro Vinícius Zanini Guimarães, doravante 

denominada Wavez; Lana Comunicação Eireli, inscrita no CNPJ sob o número 03.461.476/0001-18, neste 

ato representada por Simone Rodrigues Pinto; Partners Comunicação Integrada LTDA, inscrita no CNPJ 

sob o número 03.958.504/0001-07, neste ato representada por Luana Araújo rocha, doravante denominada 

Parters; Comunica Serviços de Comunicação e Produção de Textos LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 

23. 872.010/0001-12, neste ato representada por Vivaldo Reinalto de Sousa, doravante denominada 

Comunica; e Ex Libris S/S, inscrita no CNPJ sob o número 02.575.714/0001-53), neste ato representada por 

José Maciel de Melo, doravante denominada Ex Libris. 

Foram recebidos pelos correios e/ou protocolados tempestivamente na sede da FINATEC as 

documentações das empresas Lana Comunicação Eireli-ME (CNPJ 03.461.476/0001-18), doravante 

denomonada Lana Comunicação, e Ex Libris S/S (CNPJ 02.575.714/0001-53), doravante denominada Ex 

Libris. 

Aberto o envelope 1 das empresas, assim restaram consolidadas as pontuações atribuídas: 

Empresa Wavez 

Experiência da licitante em comunicação social, 

editorial, design gráfico, ilustração oufotografia (0-

60 pontos) 

- Atestado de Capacidade Técnica emitido pela 

Sara Nossa Terra, de prestação de serviços 

consultoria na área de comunicação social desde 

2014 até 21 de novembro de 2019, sendo atribuída a 

pontuação da alínea “b” com o multiplicador “5), 

totalizando 50 (cinquenta) pontos;  

- Atestado de Capacidade Técnica emitido pela 

Abrace, de prestação de serviço na área de 

comunicação social, desde 2015 até o momento, 

sendo atribuída a pontuação da alínea “b” com o 

multiplicador “4”, totalizando 40 (cinquenta) 

pontos, sendo limitado a 10 (dez) pontos pelo limite 

atingido.  
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Pontuação total desse item: 60 (sessenta) pontos). 

Formação Profissional da Equipe Técnica mínima 

(0-120) pontos): 

A licitante deverá comprovar que possui equipe 

técnica mínima composta por dois técnicos, cuja 

nota final será obtida pela média das notas 

atribuídas a cada profissional, a ser pontuada da 

seguinte forma: 

Profissional 1–Designer Gráfico 

Daniel Gazolla: 

- Apresentou diploma de Comunicação social pelo 

IESB, sendo atribuída a pontuação de 20 (vinte) 

pontos; 

- Apresentou diploma de MBA em Marketing e 

Comunicação Digital pelo IESB, totalizando 420 

(quatrocentas e vinte horas), sendo atribuída a 10 

(dez) pontos;  

- Apresentou Certificado da WR Educacional, de 

curso de introdução ao Design Gráfico, com carga 

horária de 90 horas, não se enquadrando como 

curso técnico e/ou especialização, sendo atribuída a 

pontuação de 0 (zero) pontos; 

-  Apresentou carteira de trabalho tendo 

experiência registrada de assitente de criação para 

a Agência Plá, entre 22 de abril de 2010 até 06 de 

maio de 2011, totalizando 1 (um) ano completo, 

sendo atribuída a pontuação da alínea “c”, com o 

multiplicador “1”, totalizando 5 (cinco) pontos; 

- Apresentou carteira de trabalho tendo experiência 

registrada de Diretor de Arte para a Bees 

Comunicação, entre 02 de janeiro de 2012 até 31 de 

junho de 2016, totalizando 1 (um) ano completo, 

sendo atribuída a pontuação da alínea “c”, com o 

multiplicador “4”, totalizando 20 (vinte) pontos; 

- Apresentou carteira de trabalho tendo experiência 

registrada de Diretor de Arte Digital para a Click 

Mídia, entre 05 de abril de 2017 até 10 de janeiro de 

2018, totalizando 1 (um) ano completo, sendo 

atribuída a pontuação da alínea “c”, com o 

multiplicador “1’ juntamente com a tempo parcial 

de 2016 da experiência anterior, totalizando 5 

(cinco) pontos, alcançando a pontuação máxima 

para esse quesito.  

Total de Daniel Gazolla: 60 (sessenta) pontos.  

Formação Profissional da Equipe Técnica mínima 

(0-120) pontos): 

A licitante deverá comprovar que possui equipe 

técnica mínima composta por dois técnicos, cuja 

Gabriela Nascimento Miranda: 

- Apresentou diploma de Comunicação social, sendo 

atribuída a pontuação de 20 (vinte) pontos; 

- Apresentou Certificado de Conclusão do curso de 
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nota final será obtida pela média das notas 

atribuídas a cada profissional, a ser pontuada da 

seguinte forma:Profissional  

Profissional 2 –Comunicação Social 

responsabilidade social e sustentabilidade da 

Fundação Bradesco, com duração de 08 (oito) 

horas-aula, não se enquadrando como curso técnico 

e/ou especialização, sendo atribuída a pontuação de 

0 (zero) pontos;  

- Apresentou atestado de capacidade técnica 

emitido pela Fields Comunicação LTDA, que 

prestou serviço de assessoria de imprensa entre 

2013 e 2016, sendo atribuída a pontuação da alínea 

“c”, com o multiplicador “4” por ano de prestação 

do serviço, totalizando 20 (vinte) pontos;  

- Apresentou contrato de trabalho com a Wavez 

Promoção E Comunicação Digital LTDA, tendo 

prestado serviço na área de publicidade desde 01 de 

julho de 2018 até a presente data, sendo atribuída a 

pontuação da alínea “c”, com o multiplicador “1”, 

totalizando 5 (cinco) pontos;  

- Apresentou, ainda, 1º Termo Aditivo ao contrato 

de Parceria MKT 001386-2018, com a WWF, com 

vigência entre 10 de dezembro de 2018 até 31 de 

maio de 2019; publicação em Diário Oficial do 

Distrito Federal de 13 de janeiro de 2015, em 

página 4, da nomeação para o cargo de Assessor 

Especial para Assessoria de Informação, sem juntar 

a data de sua exoneração; e por fim registro em 

carteira de trabalho de vínculo com o Ministério do 

trabalho e emprego a partir de 04 de agosto de 

2015, não totalizando os referidos documentos 1 

(um) ano completo, sendo atribuída a pontuação 0 

(zero).  

Total de Gabriela Nascimento: 45 (quarenta e cinco) 

pontos.  

Total da pontuação técnica da empresa Wavez: 165 (cento e sessenta e cinco) pontos.  

  

Empresa Up Ideias 

Experiência da licitante em comunicação social, 

editorial, design gráfico, ilustração oufotografia (0-

60 pontos) 

- Atestado de Capacidade Técnica emitido pela 

Apex Brasil de produção, revisão e atualização de 

conteúdo, sendo atribuída a pontuação da alínea 

“a” com o multiplicador “1”, totalizando 10 (dez) 

pontos;  
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- Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo 

Ministério Público do Ceará, de comunicação social, 

sendo atribuída a pontuação da alínea “a” com o 

multiplicador “1”, totalizando 10 (dez) pontos; 

- Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo 

Porto de Santos, de prestação de serviços diversos 

de comunicação social, de 17 de junho de 2015 até o 

momento, sendo atribuída a pontuação da alínea 

“b”, com o multiplicador “4”, totalizando 40 

(quarenta) pontos, alcançando o limite desse 

quesito, passando para a análise da equipe técnica.  

Pontuação total desse item: 60 (sessenta) pontos). 

Formação Profissional da Equipe Técnica mínima 

(0-120) pontos): 

A licitante deverá comprovar que possui equipe 

técnica mínima composta por dois técnicos, cuja 

nota final será obtida pela média das notas 

atribuídas a cada profissional, a ser pontuada da 

seguinte forma: 

Profissional 1–Designer Gráfico 

Valdir de Oliveira: 

- Apresentou diploma de Desenhista Industrial 

emitido pela Universidade Positivo, não sendo essa 

formação constante do rol previsto na alíena “a”, 

sendo atribuída a pontuação da alínea “b”, 

totalizando 10 (dez) pontos. Juntou ainda diploma 

de MBA em Gestão de empresas de criação, não 

recebendo pontuação em face da limite alcançado 

para o item. 

- Apresentou carteira de trabalho tendo experiência 

registrada de Designer Gráfico para a empresa 

Pundek e Schwanke LTDA, entre 09 de outubro de 

2013 até 10 de junho de 2017, totalizando 3 (três) 

anos completos, sendo atribuída a pontuação da 

alínea “c”, com o multiplicador “3”, totalizando 15 

(quinze) pontos; 

- Apresentou contrato de trrabalho com a empresa 

Up Ideias, tendo pactuado em 21 de janeiro de 2019 

até a presente data, sendo somado ao tempo parcial 

da experiência anterior, totalizando 1 (um) ano 

completo, sendo atribuída a pontuação da alínea 

“c”, com o multiplicador “1”, totalizando 05 

(cinco) pontos; 

Total de Valdir de Oliveira: 30 (trinta) pontos.  

Formação Profissional da Equipe Técnica mínima 

(0-120) pontos): 

A licitante deverá comprovar que possui equipe 

técnica mínima composta por dois técnicos, cuja 

 Rodrigo de Moraes Batista: 

- Apresentou diploma de Comunicação social pela 

Universidade Federal do Paraná, sendo atribuída a 

pontuação de 20 (vinte) pontos; 
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nota final será obtida pela média das notas 

atribuídas a cada profissional, a ser pontuada da 

seguinte forma:Profissional  

Profissional 2 – Comunicação Social 

- Apresentou diploma de Especialização de 

Sociologia Política, não tendo relação com as áreas 

solicitadas em alínea “b”, sendo atribuída a 

pontuação 0 (zero); 

- Apresentou carteira de trabalho tendo experiência 

registrada de Analista de Relações Institucionais 

Junior para a empresa Positivo Informática, entre 

05 de abril de 2017 até 28 de outubro de 2017, não 

tendo completado um ano, restando o período para 

completar outras experiências; 

- Apresentou carteira de trabalho tendo experiência 

registrada de Analista de Comunicação I para o 

clube curitibano, entre 09 de maio de 2019 até 19 de 

junho de 2019, não tendo completado um ano, 

restando o período para completar outras 

experiências; 

- Apresentou carteira de trabalho tendo experiência 

registrada de Repórter para a empresa Editora e 

Gráfica Paraná, entre 11 de setembro de 2012 até 

04 de maio de 2014, tendo completado, com as 

experiências anteriores, dois anos e três meses, 

sendo atribuída a pontuação da alíena “c”, com o 

multiplicador “2”, totalizando 10 (dez) pontos; 

- Apresentou carteira de trabalho tendo experiência 

registrada de Repórter 1 para a empresa Editora 

Gazeta do Povo, entre 12 de maio de 2014 até 13 de 

dezembro de 2015, tendo completado, com as 

experiências anteriores, um ano e dez meses, sendo 

atribuída a pontuação da alíena “c”, com o 

multiplicador “1”, totalizando 05 (cinco) pontos; 

- Apresentou Atestado de Capacidade Técnica do 

Conselho Regional de Serviço Social de prestação 

de serviço em assessoria de comunicação e 

imprensa, não tendo indicado o período da 

prestação de serviço, sendo atribuída a pontuação 

“0” (zero).  

Total de Rodrigo de Moraes: 35 (trinta e cinco) 

pontos. 

Total da pontuação técnica da empresa Wavez: 125 (cento e vinte e cinco) pontos.  

  Registramos que a empresa Up Ideias não indicou expressamente os profissionais que seriam 
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pontuados, porém juntou os contratos dos dois primeiros profissionais nas áreas correspondentes, sendo 

esses os que foram pontuados para agregar isonomia e objetividade ao certame.  

 Houve uma proposta de um dos licitantes que todos os envelopes da proposta técnica fossem 

abertos e os presentes, que desejassem, rubricassem, evitando que ficassem presentes. Todos foram 

alertados que, se não rubricassem e não se fizessem presentes, não poderia reclamar quanto aos atos 

praticados e quanto aos documentos constantes das propostas.  

A sessão fora suspensa às 12:00h e reaberta às 13:12h.  

Dado continuidade a análise das propostas técnicas.  

Empresa Partners 

Experiência da licitante em comunicação social, 

editorial, design gráfico, ilustração oufotografia (0-

60 pontos) 

- Atestado de Capacidade emitido pela empresa 

ABRASEL, de execução de serviço de comunicação 

social, no período de março de 2008 até setembro de 

2012, sendo atribuída a pontuação da alínea “b”, 

com o multiplicador “4”, totalizando 40 (quarenta) 

pontos, alcançando o limite desse quesito, passando 

para a análise da equipe técnica.  

- Atestado de Capacidade emitido pela empresa 

CEMIG, de execução de serviço de produção 

editorial diversos, no período de 01 de junho de 

2012 até 31 de maio de 2016, sendo atribuída a 

pontuação da alínea “b”, com o multiplicador “4”, 

totalizando 40 (quarenta) pontos, limitado a 20 

(vinte) pontos por ter alcançado o limite.  

Pontuação total desse item: 60 (sessenta) pontos). 

Formação Profissional da Equipe Técnica mínima 

(0-120) pontos): 

A licitante deverá comprovar que possui equipe 

técnica mínima composta por dois técnicos, cuja 

nota final será obtida pela média das notas 

atribuídas a cada profissional, a ser pontuada da 

seguinte forma: 

Profissional 1–Designer Gráfico 

Vanessa Farias Kassabian: 

- Apresentou diploma de Bacharel em Comunicação 

Social pelo IESB, sendo atribuída a pontuação de 

20 (vinte) pontos; 

- Apresentou Diploma de Especialização em 

Fashion Design, não tendo relação, nem mesmo nas 

disciplinas constante no verso do certificado, com a 

área de design gráfico, sendo assim atribuída a 

pontuação 0 (zero); 

- Declaração da empresa Carla Furtado 

Comunicação de que prestou serviço na área como 

Direção de Arte, Diagramação e Design Gráfico no 

período de 2007 até 2012, sendo atribuída a 

pontuação da alínea “c”, com o multiplicador “5”, 

totalizando 25 (vinte e cinco) pontos. Alcançado o 

limite da pontuação para o quesito; e 
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- Contrato com a empresa Partners na área de 

projetos gráficos, de 16 de janeiro de 2018 até a 

presente data, sendo atribuída a pontuação da 

alínea “c”, com o multiplicador “1”, totalizando 05 

(cinco) pontos. Alcançado o limite da pontuação 

para o quesito. 

Pontuação total de Vanessa Farias: 50 (cinquenta) 

pontos. 

Formação Profissional da Equipe Técnica mínima 

(0-120) pontos): 

A licitante deverá comprovar que possui equipe 

técnica mínima composta por dois técnicos, cuja 

nota final será obtida pela média das notas 

atribuídas a cada profissional, a ser pontuada da 

seguinte forma:Profissional  

Profissional 2 – Comunicação Social 

 Samantha dos Anjos Farias: 

- Apresentou diploma de Bacharel em Comunicação 

Social pela Faculdade Sulamericana, sendo 

atribuída a pontuação de 20 (vinte) pontos; 

- Diploma de pós graduação pela Universidade de 

Goiás em gestão ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável, sendo atribuída a pontuação de 10 

(dez) pontos prevista na alínea “b”; 

- Atestado emitido pela Santa Fé Ideias de que 

exerceu a função de Gerente de Comunicação, no 01 

de maio de 2013 até 03 de outubro de 2014, 

totalizando um ano e cinco meses, sendo atribuída 

a pontuação da alínea “c”, com o multiplicador 

“1”, totalizando 05 (cinco) pontos; 

- Atestado emitido pela Walm Engenharia e 

Tecnologia Ambiental de que exerceu diversas 

atividades na área de Comunicação Social, no 11 de 

julho de 2008 até 11 de janeiro de 2010, totalizando 

um ano e cinco meses, sendo atribuída a pontuação 

da alínea “c”, com o multiplicador “1”, totalizando 

05 (cinco) pontos; 

- Atestado emitido pela São Manoel SA de que 

exerceu o cargo de Consultora em Comunicação, no 

06 de outubro de 2014 até 01 de setembro de 2016, 

totalizando um ano e onze meses, sendo atribuída a 

pontuação da alínea “c”, com o multiplicador “2”, 

totalizando 10 (dez) pontos, computados pela 

juntação com o período acumulado nas 

experiências anteriores; 

- Registro em Carteira de trabalho de prestação de 

serviço para a Caixa de Assistência dos Advogados 

do Goiás como Assistente de Comunicação, entre 13 
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de novembro de 2007 até 29 de fevereiro de 2008 

totalizando um três meses, sendo atribuída a 

pontuação da alínea “c”, com o multiplicador “1”, 

totalizando 05 (cinco) pontos, computados pela 

juntação com o período acumulado nas 

experiências anteriores (nove meses acumulados da 

experiência anterior); 

- Registro em carteira de trabalho da empresa Mais 

Verde como Jornalista, entre 30 de junho de 2008 

até 27 de setembro de 2008, não tendo completado 

um ano; 

- Registro em carteira de trabalho da empresa 

Walm como Jornalista, entre 01 de junho de 2010 

até 30 de dezembro de 2011, totalizando um ano de 

seis meses, sendo atribuída a pontuação da alínea 

“c”, com o multiplicador “1”, totalizando 05 

(cinco) pontos. Alcançado o limite de pontuação 

para o item.  

Pontuação total de Samantha dos Anjos Farias: 60 

(sessenta) pontos. 

Total da pontuação técnica da empresa Partners: 170 (cento e setenta) pontos 

 

Empresa Lana Comunicação 

Experiência da licitante em comunicação social, 

editorial, design gráfico, ilustração oufotografia (0-

60 pontos) 

- Atestado de Capacidade Técnica emitido por 

Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas, de prestação de serviço na área de 

confecção de projetos gráficos e editoração, entre 10 

de outubro de 2017 até 10 de março de 2018, sendo 

atribuída a pontuação da alínea “a”, perfazendo 10 

(dez) pontos; 

- Atestado de Capacidade Técnico de prestação de 

serviços para a Editora Casa Nova de redação e 

edição para publicações, sendo atribuída a 

pontuação da alínea “a”, perfazendo 10 (dez) 

pontos; 

- Atestado de Capacidade Técnico de prestação de 

serviços para a Versal Editores LTDA de redação, 

edição e produção editorial, entre junho de 2013 até 

julho de 2019, sendo atribuída a pontuação da 

alínea “b”, com o multiplicador “6”, perfazendo 60 
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(sessenta) pontos, limitado a 40 (quarenta) pontos 

por ter alcançado o limite do item. 

Pontuação total desse item: 60 (sessenta) pontos). 

Formação Profissional da Equipe Técnica mínima 

(0-120) pontos): 

A licitante deverá comprovar que possui equipe 

técnica mínima composta por dois técnicos, cuja 

nota final será obtida pela média das notas 

atribuídas a cada profissional, a ser pontuada da 

seguinte forma: 

Profissional 1–Designer Gráfico 

Daniel Becker Gnatalli: 

- Apresentou diploma de Desenho Industrial 

emitido pela Centro Universitário da Cidade do Rio 

de Janeiro, não sendo essa formação constante do 

rol previsto na alíena “a”, sendo atribuída a 

pontuação da alínea “b”, totalizando 10 (dez) 

pontos; 

- Atestado emitido pela Giz de prestação de serviço 

de design gráfico e ilustração entre junho de 2018 

até março de 2019, perfazendo 09 (nove) meses; 

- Atestado emitido pela Oxford de prestação de 

serviço de design gráfico e ilustração nos anos de 

2014, 2015, 2016 e 2017, sendo atribuída a 

pontuação da alínea “c”, com o multiplicador “4”, 

totalizando 20 (vinte) pontos; 

- Atestado emitido pela Fiocruz de prestação de 

serviço de design gráfico e ilustração nos anos de 

2016 e 2018, sendo atribuída a pontuação da alínea 

“c”, com o multiplicador “2”, totalizando 10 (dez) 

pontos. Alcançada a pontuação final desse quesito.  

Pontuação total de Daniel Gnatalli: 40 (quarenta) 

pontos. 

Formação Profissional da Equipe Técnica mínima 

(0-120) pontos): 

A licitante deverá comprovar que possui equipe 

técnica mínima composta por dois técnicos, cuja 

nota final será obtida pela média das notas 

atribuídas a cada profissional, a ser pontuada da 

seguinte forma:Profissional  

Profissional 2 – Comunicação Social 

Jaciara Rosa Rodrigues; 

- Apresentou diploma de Bacharel em Comunicação 

Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, 

sendo atribuída a pontuação de 20 (vinte) pontos; 

- Atestado emitido pela Elsevier de prestação de 

serviço de Assessoria de Imprensa nos anos de 2012 

até 2016, sendo atribuída a pontuação da alínea 

“c”, com o multiplicador “4”, totalizando 20 

(vinte) pontos; 

- Atestado emitido pela Editora Lago de Histórias 

de prestação de serviço de Assessoria de Imprensa 

de fevereiro de 2017 até 26 de novembro de 2019, 

sendo atribuída a pontuação da alínea “c”, com o 

multiplicador “2”, totalizando 10 (dez) pontos. 

Alcançada a pontuação final desse quesito. 

http://www.finatec.org.br/
mailto:finatec@finatec.org.br


Universidade de Brasília – Campus Universitário Darcy Ribeiro. 
Av. L3 Norte. Asa Norte. Ed. Finatec. Brasília (DF). CEP: 70910-900 

www.finatec.org.br . E-mail: finatec@finatec.org.br . Fone: (61) 3348-0400 

       

 

Pontuação total de Jaciara Rosa: 50 (cinquenta) 

pontos. 

Total da pontuação técnica da empresa Lana Comunicação: 150 (cento e cinquenta) pontos.  

  

Empresa Comunica 

Experiência da licitante em comunicação social, 

editorial, design gráfico, ilustração oufotografia (0-

60 pontos) 

- Atestado de Capacidade Técnica emitido por FSB 

Comunicação, de prestação de serviço na área de 

produção jornalística, entre agosto de 2016 até a 

presente data, sendo atribuída a pontuação da 

alínea “b”, com o multiplicador “3”, perfazendo 30 

(trinta) pontos; 

- Atestado de Capacidade Técnica emitido por 

Olhar Brasília, de prestação de serviço na área de 

comunicação em geral, entre fevereiro de 2019 até 

27 de março de 2019, sendo atribuída a pontuação 

da alínea “a”, perfazendo 10 (dez) pontos; 

- Atestado de Capacidade Técnica emitido por 

ANAFE, de prestação de serviço na área de 

comunicação em geral, entre maio de 2018 até 

janeiro de 2019, sendo atribuída a pontuação da 

alínea “a”, perfazendo 10 (dez) pontos; 

- Atestado de Capacidade Técnica emitido por 

Transit, de prestação de serviço na área de 

consultoria de comunicação, entre agosto de 2018 

até fevereiro de 2019, sendo atribuída a pontuação 

da alínea “a”, perfazendo 10 (dez) pontos. 

Alcançado o limite para esse item, os demais 

atestados não serão analisados.  

Pontuação total desse item: 60 (sessenta) pontos). 

Formação Profissional da Equipe Técnica mínima 

(0-120) pontos): 

A licitante deverá comprovar que possui equipe 

técnica mínima composta por dois técnicos, cuja 

nota final será obtida pela média das notas 

atribuídas a cada profissional, a ser pontuada da 

seguinte forma: 

Profissional 1–Designer Gráfico 

André Luis César Ramos: 

- Apresentou diploma de Bacharel em Desenho 

Industrial pela Universidade de Brasília, sendo 

atribuída a pontuação de 10 (dez) pontos da alínea 

“b”; 

- Contrato de trabalho com a CEUB de prestação 

de serviço como Professor de Comunicação desde 

fevereiro de 2004, sendo atribuída a pontuação da 

alínea “c”, com o multiplicador “15”, totalizando 

75 (setenta e cinco) pontos, sendo a pontuação final 

30 (trinta) pontos por ser o limite do item. 
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Alcançada a pontuação final desse quesito. 

Pontuação total de André Luis César Ramos: 40 

(quarenta) pontos. 

Formação Profissional da Equipe Técnica mínima 

(0-120) pontos): 

A licitante deverá comprovar que possui equipe 

técnica mínima composta por dois técnicos, cuja 

nota final será obtida pela média das notas 

atribuídas a cada profissional, a ser pontuada da 

seguinte forma:Profissional  

Profissional 2 – Comunicação Social 

Vivaldo Reinalto de Sousa: 

- Apresentou diploma de Bacharel em Comunicação 

Social pela Universidade Católica de São Paulo, 

sendo atribuída a pontuação de 20 (vinte) pontos; 

- Diploma de Mestrado em Ciência Política, não 

sendo compatível para pontuação;  

- Curso de Introdução a Visualização de Dados e 

Infografia, não sendo compatível para pontuação; 

- Contrato de trabalho registrado em carteira de 

trabalho de que prestou serviço como repórter 

Treinee entre 16 de dezembro de 1987 até 30 de 

junho de 1988, totalizando 06 (seis) meses; 

- Contrato de trabalho registrado em carteira de 

trabalho de que prestou serviço como repórter entre 

01 de outubro de 1988 e 31 de julho de 1989, 

totalizando 09 (nove) meses, que somado com o 

tempo da experiência anterior, será atribuída a 

pontuação da alínea “c”, com o multiplicador “1”, 

totalizando 5 (cinco) pontos; 

- Contrato de trabalho registrado em carteira de 

trabalho de que prestou serviço como repórter para 

Agência Folha de Notícias entre 01 de agosto de 

1989 até 30 de junho de 1991, totalizando um ano e 

dez meses, que somado com o tempo da experiência 

anterior, será atribuída a pontuação da alínea “c”, 

com o multiplicador “1”, totalizando 5 (cinco) 

pontos; 

- Contrato de trabalho registrado em carteira de 

trabalho de que prestou serviço como editor 

assistente para Editora Abril entre 01 de julho de 

1991 até 10 de março de 1992, totalizando 08 

meses, que somado com o tempo da experiência 

anterior, será atribuída a pontuação da alínea “c”, 

com o multiplicador “1”, totalizando 5 (cinco) 

pontos; 

- Contrato de trabalho registrado em carteira de 

trabalho de que prestou serviço como repórter para 
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Folha da Manhã SA entre 16 de setembro de 1992 

até 23 de janeiro de 2011, totalizando 21 anos, será 

atribuída a pontuação da alínea “c”, com o 

multiplicador “21”, totalizando 105 (cento e cinco) 

pontos, limitado a 15 (quinze) pontos pela 

pontuação máxima do item.  

Pontuação total de Vivaldo Sousa: 50 (cinquenta) 

pontos. 

Total da pontuação técnica da empresa Comunica: 150 (cento e cinquenta) pontos.  

 

Empresa Ex-Libris 

Experiência da licitante em comunicação social, 

editorial, design gráfico, ilustração oufotografia (0-

60 pontos) 

- Atestado de Capacidade Técnica emitido por 

Secoop SP, de prestação de serviço na área de 

diagramação, em 2004 e 2005, sendo que no 

atestado consta que a diagramação é anual e não 

contínua, sendo atribuída a pontuação da alínea 

“a”, perfazendo 10 (dez) pontos; 

- Atestado de Capacidade Técnica emitido por 

Lamonica Conectada, de prestação de serviço na 

área de edição, revisão e afins, em 2014, sendo 

atribuída a pontuação da alínea “a”, perfazendo 10 

(dez) pontos; 

- Atestado de Capacidade Técnica emitido por 

Prefeitura de Itapevi, de prestação de serviço na 

área de comunicação em geral (fotografia e 

clipping), sendo atribuída a pontuação da alínea 

“a”, perfazendo 10 (dez) pontos; 

- Atestado de Capacidade Técnica emitido por 

Conselho Regional de Biologia de SP/MT/MS, de 

prestação de serviço na área de assessoria de 

comunicação, sendo atribuída a pontuação da 

alínea “a”, perfazendo 10 (dez) pontos; 

- Atestado de Capacidade Técnica emitido por 

KPMG, de prestação de serviço na área de 

diagramação, produção de conteúdos e afins, entre 

2004 e 2012, sendo atribuída a pontuação da alínea 

“b”, com o multiplicador “8”, perfazendo 80 

(oitenta) pontos, fixado em 20 (vinte) pontos pelo 

limite do quesito. 

Pontuação total da empresa no quesito: 60 
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(sessenta) pontos.  

Formação Profissional da Equipe Técnica mínima 

(0-120) pontos): 

A licitante deverá comprovar que possui equipe 

técnica mínima composta por dois técnicos, cuja 

nota final será obtida pela média das notas 

atribuídas a cada profissional, a ser pontuada da 

seguinte forma: 

Profissional 1–Designer Gráfico 

Renato Vaisbih: 

- Apresentou diploma de Bacharel em Comunicação 

Social pela Faculdade Casper Líbero, sendo 

atribuída a pontuação de 20 (vinte) pontos; 

- Apresentou diploma de Mestrado de Comunicação 

e Semiótica, não sendo atribuída pontuação em 

face de não possuir correlação com a área solicitada 

na alíena “b”, sendo atribuída a pontuação 0 (zero); 

- Contrato de trabalho registrado em carteira de 

trabalho de que prestou serviço como professor de 

jornalismo para Fundação Instituto Tecnológico de 

Osasco entre 2001 até 2009, totalizando 08 anos, 

será atribuída a pontuação da alínea “c”, com o 

multiplicador “8”, totalizando 40 (quarenta) 

pontos, limitado no item à 30 (trinta) pontos. 

Pontuação total de Renato Vaisbih: 50 (cinquenta) 

pontos. 

Formação Profissional da Equipe Técnica mínima 

(0-120) pontos): 

A licitante deverá comprovar que possui equipe 

técnica mínima composta por dois técnicos, cuja 

nota final será obtida pela média das notas 

atribuídas a cada profissional, a ser pontuada da 

seguinte forma:Profissional  

Profissional 2 – Comunicação Social 

Alexandre Gustavo Milaneti Vieira: 

- Apresentou diploma de Bacharel em Comunicação 

Social pela Universidade Estadual Paulista, sendo 

atribuída a pontuação de 20 (vinte) pontos; 

- Apresentou diploma de MBA em gestão ambiental 

e sustentabilidade alíena “b”, sendo atribuída a 

pontuação 10 (dez) pontos; 

- Diversos documentos que comprovam vínculo 

como Jornalista na Universidade Federal de São 

Carlos, entre 18 de março de 1996 e 19 de março de 

2001, totalizando 06 anos, será atribuída a 

pontuação da alínea “c”, com o multiplicador “6”, 

totalizando 30 (trinta) pontos. 

Pontuação total de Renato Vaisbih: 60 (cinquenta) 

pontos. 

Total da pontuação técnica da empresa Ex Libris: 170 (cento e setenta) pontos.  

 Em tempo, o representante da empresa Wavez indicou erro em pontuação do seguinte quesito: 

“Apresentou contrato de trabalho com a Wavez Promoção E Comunicação Digital LTDA, tendo prestado 

serviço na área de publicidade desde 01 de julho de 2018 até a presente data, sendo atribuída a pontuação 

da alínea “c”, com o multiplicador “1”, totalizando 5 (cinco) pontos”, indicando, na documentação, que, 

na verdade, o início do contrato se deu em 01 de julho de 2017 e não em 2018, sendo essa informação 

retificada nesse momento, assim como a pontuação ajustada para 10 (dez) pontos nesse quesito, sendo a 
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pontuação final da Wavez 170 (cento e setenta) pontos.  

 A mesma oportunidade de indicação de eventuais equívocos foi dado aos demais, que não se 

manifestaram.  

 Todas as empresas alcançaram a pontuação mínima prevista em Edital, então classificadas para a 

próxima etapa.  

 Aberto o envelope 2 das empresas, assim restaram os valores ofertados: 

Empresa Valor ofertado 

Up Ideias Serviços Especializados e Comunicação R$ 200.140,00  

Wavez Promoção e Comunicação Digital LTDA-ME R$ 390.000,00 

Comunica Serviços de Comunicação e Produção de Textos LTDA R$ 273.400,00 

Lana Comunicação Eireli R$ 391.000,00 

Partners Comunicação Integrada LTDA R$ 323.376,83 

Ex Libris S/S R$ 218.000,00 

 Passado ao cálculo dos índices de preço, será usada a fórmula P = (MP/PP) X 30, onde IP= Índice 

de Preço, MP = Menor preço proposto entre os Proponentes e PP= Preço proposto pelo Proponente 

avaliado:  

Empresa Valor ofertado Índice de Preço 

Up Ideias Serviços Especializados e Comunicação R$ 200.140,00  30 

Wavez Promoção e Comunicação Digital LTDA-ME R$ 390.000,00 15,39 

Comunica Serviços de Comunicação e Produção de 

Textos LTDA 

R$ 273.400,00 21,96 

Lana Comunicação Eireli R$ 391.000,00 15,35 

Partners Comunicação Integrada LTDA R$ 323.376,83 18,56 

Ex Libris S/S R$ 218.000,00 27,54 

 Após, fora calculada a pontuação  Final  Total (PFT), calculada  somando-se  o  Índice  Técnico 

(IT) e Índice de Preço (IP) de cada Proponente, com a seguinte fórmula “PFT = IT + IP”:  

 

 

Empresa Valor ofertado Índice de Preço 
Índice 

Técnico 

Pontuação  

Final  Total 

Up Ideias Serviços Especializados e 

Comunicação 
R$ 200.140,00 30 125 155 

Wavez Promoção e Comunicação 

Digital LTDA-ME 
R$ 390.000,00 15,39 170 185,39 

Comunica Serviços de Comunicação e 

Produção de Textos LTDA 
R$ 273.400,00 21,96 150 171,96 

Lana Comunicação Eireli R$ 391.000,00 15,35 150 165,35 

Partners Comunicação Integrada 

LTDA 
R$ 323.376,83 18,56 170 188,56 
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Ex Libris S/S R$ 218.000,00 27,54 170 197,54 

 Aberto o envelope 3 da licitante com maior pontuação (Ex Libris S/S), a empresa está 

HABILITADA.  

Fica o alerta que vários atestados e documentos apresentados levantaram suspeitas quanto a seus 

conteúdos e serão confirmados por diligências da Comissão. 

Tendo sido superadas todas as fases, temos por declarar vencedora do certame a empresa Ex Libris 

S/S.  

Considerando que diversos atestados e documentos apresentados suscitaram dúvidas quanto a seus 

conteúdos e considerando que é uma faculdade da Comissão verificar a veracidade das infromações 

constantes nos referidos documentos, visando dar oportunidades iguais a todos os licitantes, serão abertas 

diligências para verificação das informações constantes em documentos apresentados pelas empresas.  

Está suspensa a presente sessão pública, cuja reabertura será publicada por meio de ato da 

Comissão, assim como eventuais resultados das diligências realizadas.   

Original assinado 

Matheus Vilela Gonçalves da Fonseca 

Membro da Comissão de Seleção 

 

Original assinado 

Camilla Maria Campos de Faria 

Membro da Comissão de Seleção 

 

Original assinado 

Josevi Tiburtino de Oliveira 

Membro da Comissão de Seleção 

 

Original assinado 

Wavez Promoção e Comunicação Digital LTDA-ME  

Pedro Vinícius Zanini Guimarães  

 

Original assinado 

Partners Comunicação Integrada LTDA  

Luana Araújo rocha 
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