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Ata da Segunda reuniáo publica de julgamento do
procedimento licitatório na modalidade Concorrência
001/20'16, que tem por objeto a contratação, sob
demanda, de empresa especializada para a prestação
de serviços profissionais de publicidade e propaganda
em todos os meios de comunicação e de apoio às
atividades de Comunicação e Marketing para o
SESCOOP/MS, incluindo criação e acompanhamento
de peças eletrônicas; compra, distribuição e controle
da publicidade nos veículos contratados (execução de
mídia), estudo, planejamento, conceituação,
concepção, criaçáo, execução, intermediação e
supervisão da execução externa, distribuição e
controle de veiculação de planos, projetos, programas
e campanhas publicitárias institucionais e
mercadológicas, para produtos, serviços e evêntos
dos SESCOOP/MS, com o objetivo de promover a
venda de bens ou serviços de qualquer natureza,
difundir ideias e ou informar o público em geral,
conforme especificaçÕes constantes do Edital e seus
Anexos - Processo Administrativo no 112812016.

Aos 10 (dez) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 08h, na sala de
reuniões do SESCOOP/MS, localizado na Rua Ceará, 2245 Vila Célia em Campo
Grande/MS, reuniu-se a Comissão de Licitação do SESCOOP/MS, designada pela Portaria
n" 03/2010, de 05 de julho de 2010, para o recÉbimento dos envelopes contendo a

documentaçâo das licitantes da Concorrência n'. 001/2016, cujo objeto é a contratação de

serviços de publicidade e propaganda a serem prestados, sob demanda, por (01) uma
agência de publicidade ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado
de Mato Grosso do Sul-- SESCOOP/MS, incluindo: criação e acompanhamento de peças

eletrônicas; compra, distribuiçáo e controle da publicidade nos veículos contíatados
(execução de mídia), estudo, planejamento, concêituação, concepção, criação, execução,

intermediação e supervisão da execuçáo externa, distribuição e controle de veiculação de
planos, projetos, programas e campanhas publicitárias institucionais e mercadológicas, para

produtos, serviços e eventos dos SESCOOP/MS, com o objetivo de promover a venda de

6ens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias e ou informar o público em geral,

conforme especificações e condiçõês constantes do Edital e seus anexos. Presentes se

fizeram os membros da Comissão de Licitação, lvanildo de Jesus Silva, Zenilda Martins Dias

dos Santos e Sheila Matos Silva de Oliveira. As empresas a seguir descritas identificaram

representantes para participação na segunda sessão do certame: i) Let'S Comunicação
lntegrada Eireli - EPP - CNPJ: 04.328.891/0001-60, representada pelo sra. Letícia

Assúnçáo Barboza; e ii)TtS Pubticidade e Propaganda Ltda, CNPJ: 37.52.019/0001-86,
representada pelo Sr. Wanderley Bernardo, CPF: 05í.551.501-91. Dando prosseguimento, o
Presidente da Comissáo de Licitação informou que o procedimento a ser realizado nesta

sessáo será de acordo com o item 8, subitem '2) segunda sessão do instrumento

convocatório, com divulgação do resultado das notas atribuídas pela Subcomissáo Técnica
referentes às análises dos documentos apresentados para as propostas apócrifas (Envelope
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A) e Capacidade Atendimento (Envelope C), das licitantes participantes. Prosseguindo,
inÍormou que abriria o envelope B para confrontaÉo com o envelope A, e que os Envelopes
B estão devidamente lacrados e rubricados pelos representantes das empresas sendo
disponibilizado a todos a verificação dos envelopes. Logo após, procedeu com a abertura
individual dos Envelopes B das licitantes a saber: Let's Comunicação lntegrada Eireli - EPP
e TIS Publicidade e Propaganda Ltda. Ato contínuo, o Presidente da Comissão de Licitação
cotejou as vias não identificadas (Envelope A) com as vias identificadas (Envelope B) do
Plano de Comunicação Publicitária, para identificação de sua autoria. O primeiro envelope
aberto foi o da empresa Let's Comunicação lntegrada Eireli - EPP, que após confrontação foi
identificado como conceito de campanha "SESCOOP/MS Ensina o caminho do crescimento
para as cooperativas e para o Mato Grosso do Sul". O segundo envelope aberto foi o da
empresa TIS Publicidade e Propaganda Ltda sendo identificado como conceito de campanha
"O que a gente faz, coopera",. Assim sendo, após a confrontação dos documentos
constantes dos envelopes B e A foi elaborado planilha geral com as pontuações atribuídas a
cada quesito de cada proposta técnica. Ato contínuo, o Presidente da Comissão de Licitação
proclamou o resultado do julgamento geral das propostas técnicas.Sendo neste momento
informado as notas das empresas: Let's Comunicação lntegrada Eireli - EPP - nota 49,62 e
TIS Publicidade e Propaganda Ltda - nola 47,07. Diante do exposto, o Presidente da
Comissão de Licitaçáo informou que o resultado do julgamento geral das propostas técnicas

será publicado na página de internet no endereço htto ://www. ocbms. orq. br/licitacao-
concorrencia/ com a indicação dos proponentes classificados, em ordem decrescente de

pelo Presidente da
e atendimento das

pontuação, abrindo prazo para interposição de recurso. Foi informado,
Comissão de Licitação, que após os procedimentos retromencionados
questões tratadas nesta fase, seria disponibilizada a ata e demais documentos produzidos

nessa fase da licitação no endereço de internet: http://www.ocbms.orq.brilicitacao-
concorrencia/ e posteriormente será realizada a convocação para a terceira sessão. Ato

contipo, " 
presidente da Comissão de Licitação declarou encerrados os trabalhos e

lembrou da abertura do prazo de recursão, agradecendo a presença de todos- Nada mais

havendo a tratar/relatar, às th10min, encerro a presente sessão cuja a Ata vai redigida e

assinada por mim, Sheila Matos Silva de Oliveira, membro da Comissão de Licitação, pelos

demais membros da C o de Licitação e Licitantes P

IVANI JESUS SILVA S MAT SILVA DE OL]VEIRA

Presidente d issão de Membro da Comissáo de Licitação

ZENILDA MARTI SANTOS
Membro da m de Licitação
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