ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONVITE Nº 002/2021
TIPO: TÉCNICA E PREÇO
A Comissão Permanente de Licitação, constituída através da Portaria nº 001/2021, de 11/02/2021,
em atendimento ao artigo 4º, inciso IV do Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP,
representando neste ato o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais,
promoveu nesta data, às 14h, a reunião para entrega dos envelopes referentes ao processo
licitatório Convite nº 002/2021, cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços
técnicos especializados “Por demanda” e de forma continuada para de Criação de Artes Finais,
produção, tratamento de imagens, finalização, acompanhamento junto as gráficas, conforme Termo
de Referência, para atendimento as demandas do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo do Estado de Minas Gerais.
Reuniram-se na sala de reuniões, do Sescoop/MG, localizada na Rua Ceará, nº 771, 3º andar,
Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, os signatários desta ata, com os seguintes objetivos: Entrega dos envelopes nº 1 “Habilitação”, nº 2 “Proposta Técnica” e nº 3 “Proposta de Preço”.
Apresentaram os respectivos envelopes, as empresas: Movida Comunicação Ltda – EPP e Loggia
Comunicação Planejada Ltda, sendo que esta última não enviou representante para abertura do
certame.
A reunião foi iniciada com o credenciamento do representante da empresa licitante abaixo, nos
termos do item 3 do edital:
Empresa
Representante
RG
CPF
Movida Comunicação Ltda – EPP Saulo Capelo de MG7.540.484
040.051.906-26
Souza Lima
O Sr. Presidente informou ao presente que apesar da apresentação de apenas duas propostas,
mas por se tratar de repetição da licitação, foi dado prosseguimento ao certame abrindo os
envelopes de Habilitação (envelopes nº1).
Os documentos constantes nos envelopes de habilitação foram rubricados pelo representante da
empresa Movida Comunicação Ltda – EPP e pelos membros desta Comissão.
O Sr. Presidente encerrou a reunião informando que os documentos de Habilitação serão
encaminhados para análise para posterior divulgação do resultado.
Belo Horizonte, 29 de março de 2021
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