
 

Belo Horizonte, 10 de maio de 2021 

 

ATA DE JULGAMENTO DA 3ª FASE (ÍNDICE DE PREÇOS) E AVALIAÇÃO FINAL DO 
CONVITE Nº 002/2021, cujo objeto é a 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, após análise 
das propostas comerciais apresentadas pelas empresas licitantes classificadas, observando para 
tal as condições estabelecidas no Edital, conforme abaixo, sugere o seguinte resultado: 
 
“(...)O Índice de Preços (IP) será obtido mediante a divisão do menor Valor Global (VGmin) 

encontrado dentre as propostas classificadas, pelo Valor Global (VGi) da proposta em exame, 

aplicando-se a seguinte fórmula: 

VGmin 
IP = ------------- 

VGi 
Onde: 
IP – Índice de Preços 
VGmin – Menor Valor Global encontrado dentre as propostas classificadas 
VGi – Valor Global da proposta em exame 
 
Obs: Os valores numéricos serão calculados com 02 (duas) casas decimais, desprezando-se os 
resíduos remanescentes. A terceira casa decimal igual ou maior que 5 acarretará o 
arredondamento “para cima”. 

  
VALORES GLOBAIS ESTIMADOS (APENAS PARA FINS DE JULGAMENTO) 
 

Loggia Comunicação Planejada Eireli Valor Global Estimado R$ 8.421.817,74 

Movida Comunicação Ltda – EPP Valor Global Estimado R$ 1.129.864,50* 

 
*Após analise pormenorizada dos valores apresentados, identificamos um erro na somatória dos 
Lotes 01, 02, 03 e 04, da empresa Movida Comunicação Ltda, ficando, portanto, alterado o valor 
Total (sem o peso) de R$ 349.911,50 para R$ 314.911,50. 
 
CLASSIFICAÇÃO / INDICE DE PREÇO: 
 

Empresas Índice de Preço (IP) 

1º Movida Comunicação Ltda – EPP 1,00 

2º Loggia Comunicação Planejada Eireli 0,13 

 
CRITÉRIO PARA CÁLCULO DA AVALIAÇÃO FINAL (A): 
 

O fator de avaliação (A) para cada proposta concorrente será obtido mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 
 
 A = (6 x IT) + (4 x IP) 
Onde: 
 



 

A –  Fator de Avaliação Final de cada proposta 
IT – Índice Técnico (Peso 6)   
IP – Índice Preço (Peso 4) 

 
O fator de avaliação (A) para cada proposta concorrente será obtido mediante a aplicação da 
fórmula A = (6 x IT) + (4 x IP), onde: IT = Índice Técnico obtido na 2ª fase e IP = Índice de 
Preço obtido na 3ª fase   
 
A adjudicação do objeto deste Convite 002/2021 será feita, pela comissão, ao licitante que 
obtiver o Maior Índice de Avaliação.  
 

AVALIAÇÃO FINAL  
 

Empresas Avaliação Final (A) 

1º-  Movida Comunicação Ltda – EPP A = (6 x 0,79) + (4 x 1,00) =  8,74 

2º-  Loggia Comunicação Planejada Eireli A = (6 x 1,00) + (4 x 0,13) =  6,52 

 
EMPRESA VENCEDORA 
 
Movida Comunicação Ltda – EPP  
CNPJ: 08.544.171/0001-93 
Índice de Avaliação: 8,74 
 
OBS.: O valor anual estimado do contrato, conforme previa o Edital, foi identificado através da 

somatória dos valores ofertados para os Lotes 01 e 02, sem a multiplicação pelos pesos, pois 

são os itens recorrentes e mais utilizados pelo Sescoop anualmente.  

Portando, ressaltamos que para fins de contrato, excluiremos os pesos indicados em cada lote 

bem como os valores apresentados para os Lotes 03 e 04 e informamos que o valor estimado que 

fará parte do Contrato Anual com a empresa vencedora será de R$ 171.530,00 

HOMOLOGAÇÃO 
 
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 remeterá o 
processo à Superintendência do SESCOOP/MG para homologação e autorização de adjudicação 
do objeto a empresa Movida Comunicação Ltda – EPP conforme a Ata de Julgamento em 
epígrafe. 
 
Atenciosamente, 

 
Robert Martins Santos 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
Lucas Cotta Lage 
Comissão Permanente de Licitação 


