ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONVITE Nº 005/2021
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
14h00,
a reunião
para entrega dos envelopes referentes ao processo licitatório Convite nº 005/2021, cujo objeto
é Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de Assessoria de
Comunicação Integrada para atendimento as demandas do Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo de Minas Gerais – SESCOOP/MG. Reuniram-se na sala de treinamento, do
Sescoop/MG, localizada na Rua Ceará, nº 771, 2º 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: Etcetera Editoração Empresarial Ltda e Interface Comunicação
Integrada Ltda. – EPP. A reunião foi iniciada com o credenciamento dos representantes das
empresas licitantes abaixo, nos termos do item 3 do edital:
Empresa
Representante
RG
CPF
Etcetera Editoração Empresarial Jihan Mendes Kazzaz M 4.838.285
541.946.956-15
Ltda
Interface Comunicação Integrada Selma de Lima Brito MG 3.723.089
586.008.926-00
Ltda. – EPP
Lopes
O Sr. Presidente informou aos presentes que apesar da apresentação de apenas duas
propostas, mas por se tratar de repetição da licitação, se dará ao prosseguimento do certame
abrindo os envelopes de Habilitação (envelopes nº1). Após abertura dos envelopes de
habilitação, os documentos foram rubricados por esta Comissão e pelos representantes das
empresas presentes e após conferência de toda documentação o Sr. Presidente declarou que
as empresas estão habilitadas. Em seguida o Sr. Presidente indagou aos representantes sobre
a intenção de interpor recursos, não havendo manifestação favorável ao pedido o Sr. Presidente
procedeu com a abertura dos envelopes nº2 (Proposta Técnica) das empresas. Após rubricarem
os documentos o Representante da empresa Etcetera Editoração Empresarial Ltda solicitou
constar em ata que a empresa Interface Comunicação Integrada Ltda. – EPP apresentou
somente 01 atestado comprovando prestação de serviço referente a instituições do segmento
cooperativista. Solicitou constar também que em alguns atestados de capacidade técnica
apresentados pela Interface não mencionam data de início e término da prestação do serviço,
conforme solicitado no Edital. O Sr. Presidente encerrou a reunião informando que os
documentos de Proposta Técnica serão encaminhados para análise para posterior divulgação
do resultado.
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