
 

Belo Horizonte, 15 de abril de 2021 

 
ATA DE JULGAMENTO DA 1ª FASE DO CONVITE Nº 002/2021 - 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.  
 
A Comissão Permanente de Licitação do SESCOOP-MG, no uso de suas atribuições, 
corroborada pela Gerência de Controladoria na análise econômico-financeira e considerando os 
documentos de habilitação apresentados pelas empresas licitantes, vem através desta, 
comunicar o resultado da 1ª fase da licitação em epigrafe observando para tal, os fatores 
estabelecidos no edital, conforme item 8. 
 
EMPRESAS HABILITADAS:  
 

Empresa CNPJ 

Loggia Comunicação Planejada Eireli 02.245.775/0001-52 

Movida Comunicação Ltda – EPP 08.544.171/0001-93 

 
ABERTURA DA 2ª FASE DA LICITAÇÃO 
 
Decorrido o prazo recursal de 05 dias úteis após a divulgação do resultado e não havendo 
interposição de recursos, a Comissão Permanente de Licitação do SESCOOP/MG comunica aos 
licitantes do Convite nº 002/2021 que no dia 23/04/2021 às 10:00 horas, fará a abertura do 
envelope nº 02 (Proposta Técnica) das empresas licitantes habilitadas, conforme a Ata de 
Julgamento em epígrafe. 
 

DECLARAÇÃO 
 

Eu, ___________________ representante legal da empresa __________________ comunico 
que recebi a Ata de Julgamento em epigrafe e informo estar de acordo com o resultado exarado 
pela Comissão de Licitação do Sescoop/MG e na oportunidade informo que não tenho interesse 
na interposição de recurso referente a 1º Fase (Habilitação), autorizando esta Comissão a dar 
segmento à licitação, na abertura do envelope nº 02 (Proposta Técnica), no dia 19/04/2021 às 
10:00 horas. 
 

 
 
Atenciosamente, 

 
Robert Martins Santos 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Sescoop/MG 

 
Lucas Cotta Lage 
Comissão Permanente de Licitação do Sescoop/MG 

______________________________________ 
(assinatura do representante legal da empresa) 


