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Ata da terceira reuniâo publica #'l;üffiãnto io
procedimento licitatório na modalidade Concorrência
001 nA16, 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, cÍiação, execução, intermediação e
supervisão da execução exterrâ, 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 bens ou serviços de qualquer naturezà,
difundir ideias e ou informar o público em geral,
conforme especificaçÕes constantes do Edital e seus
Anexos - Processo Administrativo no 112812016.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 14h, 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
no 03/2010, de 05 de julho de 2010, 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,
distribuiçâo e controle da publicidade nos veÍculos contratados (execução de mídia), estudo,
planejamento, con@ituação, concepção, criaçâo, execução, intermediação e supervisâo da
execução 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 bens ou serviços de qualquer
natureza, difundir ideias e ou informar o público em geral, conforme especificaçÕes e
condiçÕes 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. A empresa Let's Comunicação lntegrada Eireli - EPP - CNPJ:
04.328.891/0001-60 se fez representada pela Sra. Letícia Assunção Barboza na segunda
sessão do certame. Dando prosseguimento, o Presidente da Comissão de Licitação informou
que o procedimento a ser realizado nesta sessão será de acordo com o item 8, subitem 2),
terceira sessâo do instrumento convocatório, a saber: será procedida a abertura dos
Envelopes D, Proposta de Preço, sêndo constatado e demonstrado que os envelopes
estavam devidamente lacrados e rubricados pelos representiantes das licitantes. Logo após,
procedeu à abertura dos envelopes das classificadas a saber: Let's Comunicação lntegrada
Eireli - EPP e TIS Publicidade e Propaganda Ltda, sendo informado que os documentos já
estavam rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitaçâo e pelos
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representantes das empresas. Após abertos os Envelopes D - propostas de Preços, e
verificando o cumprimento, pelas Licitantes, das exigências do Edital, e julgá-las de acordo
com os critérios nele especificados, o Presidente da Comissão de Licitação comunicou que a
tabela da pontuação das propostas de preços será preenchida e tão logo disponibilizadas
aos presentes. Após o preenchimento da planilha, foi dado conhecimento do resultado ao
representante da licitante presente, com a seguinte Pontuação Total da Proposta de Preços:
Let's Comunicação lntegrada Eireli EPP, somou: 40,00 pontos. TIS Publicidade e
Propaganda Ltda, somou 40,00 pontos, de acordo com as disposições constantes neste
Edital, conforme tabela anexa, demonstrada na sessão. Dando prosseguimento, foi colocado
à disposiçâo dos representantes das Licitantes, para exame e rubrica, os documentos
integrantes dos envelopes D. O presidente da Comissão de Licitação informou o julgamento
final da proposta Técnica e de preço de acordo com as disposições constantes no Edital que
a empresa Let's Comunicação lntegrada Eireli - EPP, foi classificado em 10 lugar; com a
nota final de 46,73 e a empresa TIS Publicidade e Propaganda Ltda, foi classificada em 20
lugar; com a nota final de M,§A. Devido a não presença de representantes de uma das
licitantes, será aberto o p@zo de 05 (cinco) dias úteis para conhecimento e manifestação dos
atos praticados na sessão pública. Ato contÍnuo, o Presidente da Comissâo de Licitação
declarou encenados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a
tratar/relatiar, às 14h30min. encerro a presente Ata, redigida e assinada por mim, Sheila
Matos Silva de Oliveira, membro da Comissão de Licitação, pelos demais membros da
Comissão de Licitação e Licitantes presentes. A presente Ata será publicada no endereço do
portal e posteriormente será realizada a
convocação para a

JESUS SILVA SH SILVA DE OLIVEIRA
de Licitação Membro da Comissão de Licitação

ZENILDA SANTOS
Membro da Licitação
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