
ATA DA CONCORRÊNCIA NO. 001/2016
PROCESSO No. 1128/2016

Ata da Quarta reunião pública de abertura e
julgamento do procedimento licitatório na modalidade
Concorrência 00112016, que tem por objeto a
contratação, sob demanda, de empresa especializada
para a prestaçâo 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 criaçáo e acompanhamento de peças
eletrônicas; compra, distribuição e controle da
publicidade nos veículos contratados (execuçáo de
mídia), estudo, planejamento, conceituação,
concepção, criação, 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 eventos
dos SESCOOP/MS, com o objetivo de promover a
venda de bens ou serviços de qualquer nalweza,
difundir ideias e ou informar o público em geral,
conforme especificaçÕes constantes do Edital e seus
Anexos - Processo Administrativo no 112812016.

mesmo para análise do represente presente. Ato contínuo, a Comissâo promoveu aná

dos documentos apresentados, no intuito de verificar a conformidade dos documentos

Ao 1.o (primeiro) dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 14h, na sala de
reuniões do SESCOOP/MS, localizado na Rua ceará, 2245 Vila Celia em campo
Grande/MS, reuniu-se a Comissâo de Licitação do SESCOOP/MS, designada pela Portaria

no 03/2010, de 05 de julho de 2010, para o prosseguimento da Concorrência no. 001/2016,

cujo objeto é a contrataçáo 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, distribuição e controle da publicidade nos

veículos contratados (execução de mídia), estudo, planejamento, conceituação, concepção,

criação, execução, intermediação e supervisão da execução externa, diskibuição e controle

de úeiculaçâo de planos, projetos, programas e campanhas publicitárias institucionais e

mercadoló§icas, para produtos, serviços e eventos dos SESCOOP/MS, com o objetivo de
promover ã 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.

Fresentes sé fizeram os membros da Comissão de Licitaçâo, lvanildo de Jesus Silva, Zenilda
Martins Dias dos Santos e Sheila Matos Silva de Oliveira bem como o representante da
licitante Let's Comunicação lntegrada Eireli - EPP - CNPJ: 04.328.89'l/0001-60, Sra. Letícia

Assunção Barboza. Efetuada a devida identificaçáo do representante, o presidente da

Comissao de Licitação deu prosseguimento ao certame efetuando vistas sobre o lacre do

envelope "E" - Documentação de Habilitação da empresa Let's Comunicação lntegrada Eireli

- EPP declarando estar tudo de acordo com o Edital e em perfeitas condiçÕes repassando o
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do co.r.Íàrivarúo
SESCOOP/MS

lise
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IVANI E JESUS SILVA
Presidente omissão de Li o

sEscooP/Ms
s.rvr(o ..lon.ld.ApÍ..d.2.s

SHEILA MATOS SILVA DE OLIVEIRA
Membro da Comissão de Licitaçâo

habilitação com as condições estabelecidas no edital e na legislação em vigor. Após análise
da comissão, os documentos contidos no Envelope "E" foram colocados à disposiçáo dos
representantes das Licitantes, para exame e rubrica. Logo após, o Presidente da Comissão
de Licitação informou a adequaçáo da documentação da habilitaçáo face às exigências do
Edital e que o resultado da habilitação será publicado com a indicação do proponente
habilitado, abrindo prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme
disposto no regulamento de licitações e de contratos do SESCOOP. Também foi cientificado
que será publicado no endereço: http://www.ocbms.orq.br/licitacao-concorrenciai, o nome da
Licitante vencedora da concorrência, caso não tenha sido interposto recurso na fase de
habilitação, ou tenha havido a sua desistência ou, ainda, tenham sido julgados os recursos
interpostos. Dando prosseguimento, o presidente da Comissão de Licitação declarou que a
empresa Let's Comunicação lntegrada Eireli - EPP foi considerada habilitada, com a
classificação em 10 lugar e com a nota Íinal de 46,73. Tendo em vista o não comparecimento
de todos os representantes das licitantes classificadas na presente sessão será aberto o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para conhecimento e manifestaçáo dos atos praticados na
sessão pública. Ato contínuo, o Presidente da Comissão de Licitação declarou encerrados os
trabalhos, agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar/relatar, às 15h,
encerro a presente Ata, redigida e assinada por mim, Sheila Matos Silva de Oliveira, membro
da Comissáo de
presentes.

, pelos demais membros da Comissão de Licitação e Licitantes

ZENILDA M
Membro

DOS SANTOS
de Licitação
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