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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

 

ATA 03 DA REUNIÃO REFERENTE À CONCORRÊNCIA N° 002/2019, TIPO 
MELHOR TÉCNICA – PROCESSO N°085/2019/DL/PMD. 
 

Às 08 horas do dia 04 do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, com tolerância 
de 10 (DEZ) minutos, na sala do Departamento de Licitação do Município, situada à Rua 
Coronel Ponciano, n° 1.700 - Parque dos Jequitibás, nesta cidade e Município de 
Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação 
designada pelo Decreto n° 1.562, de 22 de janeiro de 2.019, e Decreto nº 1.712, de 27 de 
março de 2019, composta por: LARYSSA DE VITO ROSA, na presidência, TAMIRES 
PREREIRA MACHADO e CRISTIANE MENDES FERREIRA como membros, com a 
finalidade de proceder aos atos, conforme edital, item 19.4. letras “a, b, c, d, e, f e g, h, i”: 
a) Identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na lista 
de presença; 
b) Abrir os Invólucros nº 4, com a Proposta de Preço, cujos documentos serão rubricados 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das 
licitantes presentes ou por comissão por eles indicada; 
c) Colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame e rubrica, os 
documentos integrantes dos Invólucros nº 4; 
d) Analisar o cumprimento, pelas licitantes, das exigências deste edital para a elaboração 
das Propostas de Preço e julgá-las de acordo com os critérios nele especificados; 
e) Identificar a Proposta de menor preço e dar conhecimento do resultado aos 
representantes das licitantes presentes; 
f) Efetuar com a licitante melhor classificada na fase da Proposta Técnica – caso não tenha 
apresentado a Proposta de menor preço – a negociação prevista no art. 46, § 1º, inciso II, 
da Lei Federal nº 8.666/93, tendo como referência a Proposta de menor preço entre as 
licitantes classificadas; 
g) Adotar procedimento idêntico, na falta de êxito na negociação mencionada na alínea 
precedente, sucessivamente com as demais licitantes classificadas, até a consecução de 
acordo para a contratação de 1 (uma) agência; 
h) Declarar vencedora do julgamento final das Propostas Técnica e de Preço a licitante 
mais bem-classificada na Proposta Técnica que tiver apresentado a Proposta de menor 
preço ou que concordar em praticar o menor preço entre as propostas apresentadas pelas 
licitantes classificadas; 
i) Informar que o resultado do julgamento da Proposta de Preço e do julgamento final das 
Propostas será publicado, com a indicação da ordem de classificação, abrindo-se prazo 
para interposição de recurso. O objeto da referida licitação é a CONTRATAÇÃO DE 1 
(UMA) AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS 
INTEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A 
CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A 
INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO 
DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, 
OBJETIVANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS-MS.  Aberta à 
sessão reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, em sessão 
pública, com a finalidade de apenas conduzir os atos conforme item 19.4 do edital e 
informar o resultado das propostas de preços apresentadas. Compareceu a reunião as 
seguintes licitantes: 
 

1. 2 MIL PUBLICIDADE – MARKETING E COMINICAÇÃO LTDA representada 
por IVANDRA ESTELA ZORZAN;  

2. ART & TRAÇO PUBLICIDADE & ASSESSORIA representada por 
WANDERLEY BERNARDO;  
 

Informo que todas as licitantes participantes foram notificadas via e-mail, para retorno da 
sessão e foi publicado nos Diários Oficiais do Município e Estado o retorno, conforme 
conta nos autos. A Presidente solicitou para que os representantes compusessem à mesa, 
para que junto da Comissão Permanente de Licitação, rubriquem os documentos, sendo 
eles IVANDRA ESTELA ZORZAN e WANDERLEY BERNARDO. A Presidente deu início 



 

2 

 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

 

à abertura do Invólucro nº 04, retirou seu conteúdo e os rubricou, passando para os 
representantes presentes para vistas e rubricas dos documentos. Sendo assim esta 
Comissão analisou e julgou as proposta conforme item 14.4 do edital: 
 

DESCONTO 
HONORÁRIO

S 
 ART & TRAÇO PUBLICIDADE & ASSESSORIA NOTAS 

Percentual de 
desconto 

custos 
internos 

N = 1,0 x 80 80 

Percentual de 
honorários 

produção de 
peças 

N = 6 x (5,0 – 2,9) 12,6 

Percentual de 
honorários 

custos 
fornecedores 

N = 3 x (5,0 - 1) 12 

TOTAL  104,6 

 
 

DESCONTO 
HONORÁRIO

S 

 2 MIL PUBLICIDADE – MARKETING E 
COMINICAÇÃO LTDA 

NOTAS 

Percentual de 
desconto 

custos 
internos 

N = 1,0 x 95 95 

Percentual de 
honorários 

produção de 
peças 

N = 6 x (5,0 - 1) 24 

Percentual de 
honorários 

custos 
fornecedores 

N = 3 x (5,0 - 1) 12 

TOTAL  131 

 
 

DESCONTO 
HONORÁRIO

S 
COMPET MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA NOTAS 

Percentual de 
desconto 

custos 
internos 

N = 1,0 x 10 10 

Percentual de 
honorários 

produção de 
peças 

N = 6 x (5,0 - 5) 0 

Percentual de 
honorários 

custos 
fornecedores 

N = 3 x (5,0 - 5) 0 

TOTAL  10 
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Agência 
Pontuação 

final. 

2 MIL PUBLICIDADE – MARKETING E 
COMINICAÇÃO LTDA 

131 

ART & TRAÇO PUBLICIDADE & ASSESSORIA 104,6 

COMPET MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA 10 

 
 

Conforme item 15.3 se a licitante mais bem classificada no julgamento das Propostas 
Técnicas não tiver apresentado a proposta de menor preço, deverá praticar o menor preço 
apresentado, sendo assim, a empresa ART & TRAÇO PUBLICIDADE & ASSESSORIA, 
decide praticar o menor valor, ficando desta forma:  
 

 a) Percentual de desconto sobre os custos internos, baseado na tabela de preços 
do Sindicato das Agências de Propaganda de Mato Grosso do Sul = 95%; 

 b) Percentual de honorários referentes à produção de peças e materiais cuja 
distribuição não proporcione à licitante o desconto de agência concedido pelos 
veículos de divulgação, incidente sobre os custos de serviços realizados por 
fornecedores = 1%; 

 c) Percentual de honorários incidente sobre os custos de outros serviços realizados 
por fornecedores= 1%. 

 

Assim sendo, a Comissão decidiu CLASSIFICAR as propostas por estarem formalmente 
de acordo com as exigências editalícias conforme item 15.2 (Será considerada vencedora do 

julgamento final das propostas a licitante mais bem classificada no julgamento da Proposta Técnica 
– observado o disposto nos subitens 14.4.1. e 14.4.2. – e que tiver apresentado a Proposta de 
menor preço ou que concordar em praticar o menor preço entre as Propostas de Preço 

apresentadas pelas licitantes classificadas.),ficando desta forma a Classificação Final das 
empresas participantes após conferência e concordância pelos membros da Comissão: 
 

COLOCAÇÃO Agência 

1° ART & TRAÇO PUBLICIDADE & ASSESSORIA 

2° 
2 MIL PUBLICIDADE – MARKETING E 

COMINICAÇÃO LTDA 

3° COMPET MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA 

 
Desta forma, a Presidente informa que o prazo de interposição de recurso, será aberto, 
após publicação do resultado, conforme consta no item 19.4 “i” e Art.11 VII da Lei 
12232/2010, para caso haja interesse de manifestação devidamente fundamentada. Caso 
não haja manifestação, será publicada em imprensa oficial a notificação para nova sessão 
que tem por finalidade apresentação do Invólucro nº 5 das empresas classificadas.  Nada 
mais havendo a tratar, a Presidente determinou a lavratura da presente Ata que após lida, 
foi por ele submetida à discussão, aprovada e assinada por todos, encerrando-se desse 
modo à sessão às 08:50. 
 

 
LARYSSA DE VITO ROSA 

PRESIDENTE 

 
TAMIRES PEREIRA MACHADO 

MEMBRO 
 
 
 

 
CRISTIANE MENDES FERREIRA 

MEMBRO 
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