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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

 

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

Às 08 horas do dia 08 do mês de julho 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 os seguintes atos, conforme edital, item 19.2. letras “a”, “b” e “c”:  

a) Identificar os representantes das licitantes, por meio do documento exigido no 
subitem; 
b) Receber os Invólucros nº 1, nº 2, nº 3 e nº4; 
c) Conferir se esses invólucros estão em conformidade com as disposições deste 
edital.  

 E prosseguirá os atos da sessão seguindo a pauta, conforme item 19.2.2 : 
a) Rubricar, no fecho, sem abri-los, os Invólucros nº 2 e nº 4, que permanecerão 
fechados sob guarda e responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação e 
separá-los dos Invólucros nº 1 e nº 3; 
b) Retirar e rubricar o conteúdo dos Invólucros nº 1; 
c) Abrir os Invólucros nº 3 e rubricar seu conteúdo; 
d) Colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame e rubrica, os 
documentos que constituem os Invólucros nº 1 e nº 3. 
e) Informar que as licitantes serão convocadas para a próxima sessão. 

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.  Deixo registrado, antes da abertura  que 
empresa LUPA COMUNICAÇÃO LTDA-ME e a ABAP - Associação Brasileira de Agências 
de Publicidade, interpuseram impugnação no dia 04-07-19, informo que a analise das 
mesmas estão em fase final e serão respondidas dentro do prazo, conforme edital item 
6.6. “Os pedidos de impugnação serão julgados e respondidos em até 3 (três) dias úteis, 
sem prejuízo da faculdade prevista no §1º do art. 113, da Lei Federal nº 8.666/93”. 
Ressalto que é notório, que a impugnação ao edital não possui efeito suspensivo e por isso 
sua apresentação não implica obrigatoriamente na paralisação do procedimento, a 
entidade licitante pode enviar resposta, até mesmo durante o decorrer do certame. 
Aberta à sessão reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, em 
sessão pública, com a finalidade de analisar apenas e tão somente a documentação das 
empresas do referido processo licitatório, com o credenciamento e recebimento e abertura 
dos envelopes, não havendo análise por esta Comissão, no que diz respeito à cotação de 
preços e termo de referência e elaboração de edital, vez que foram feitos pelos setores 
responsáveis. A Presidente informou que o Invólucro nº 5 será(ao) apresentado(s) após 
transcorrido os trâmites do edital, conforme especifica o edital, para as empresas 
classificadas, no julgamento final das propostas, em data e local previstos na convocação 
da sessão a ser realizada para esse fim. As propostas técnicas são: Invólucros nº 1 - Plano 
de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada; Invólucros nº 2 – Plano de 
Comunicação Publicitária – Via Identificada; e Invólucros nº 3 – Capacidade de 
Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação; e a 
Proposta de Preços é o Invólucros nº 4. Manifestaram interesse, fazendo-se representar as 
empresas: 
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1. 2 MIL PUBLICIDADE – MARKETING E COMINICAÇÃO LTDA representada 
por IVANDRA ESTELA ZORNAN;  

2. COMPET MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA representada por RAFAEL 
OLIVEIRA DO AMARAL;  

3. ART & TRAÇO PUBLICIDADE & ASSESSORIA representada por CACILDO 
LUCINEI ZIMERMANN SILVEIRA ;  
 

A empresa ART & TRAÇO PUBLICIDADE & ASSESSORIA enquadrou-se como ME ou 
EPP e irá usufruir dos direitos e prerrogativas da Lei Complementar nº 123/06; Lei 
Complementar nº 147/14; e Lei Complementar Municipal nº 331/2017. 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 
ZORNAN, RAFAEL OLIVEIRA DO AMARAL e CACILDO LUCINEI ZIMERMANN 
SILVEIRA. Foi informado que os Invólucros nº 2 e nº 4 permanecerão fechados, até a 
designação da nova sessão pública. Após verificar que os Invólucros estavam de acordo 
com o edital, a Comissão Permanente de Licitação e os representantes das licitantes 
rubricaram o fecho dos invólucros nº 2 e nº 4, que permanecerão fechados sob a guarda e 
responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação. Os envelopes 2 e 4 foram 
lacrados em uma caixa de arquivo e vistados em seu fecho pelos presentes, garantindo 
assim maior segurança e lisura quanto a documentação apresentada. A Presidente deu 
início à abertura do Invólucro nº 01, retirou seu conteúdo, verificou se não havia nenhuma 
marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a identificação da licitante, feita a 
verificação, à Comissão furou todos os documentos da mesma forma e alocaram em 
grampo trilho, ato feito para mais segurança das folhas. Ato continuo a Presidente da 
Comissão, deu início à abertura do Invólucro nº 03, retirou seu conteúdo, os rubricou, e 
passou aos representantes das licitantes, para vistas e rubricas dos documentos. 
A Presidente perguntou aos licitantes presentes se gostariam de se manifestar em relação 
a recurso, manifestam os mesmos que não, decaindo o direito para esta 1ª sessão. 
Observação: Há uma discordância no edital em relação ao item 19.2.2 b) Retirar e rubricar 
o conteúdo dos Invólucros nº 1 e item 19.2.3 “A Comissão Permanente de Licitação NÃO 
lançará nenhum código, sinal ou marca nos Invólucrosnº 1 nem nos documentos que 
compõem a via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária.” Tomo como 
decisão por NÃO rubricar os conteúdos que compõe o Invólucro nº 1, garantindo assim 
maior seriedade na análise e evitando assim possibilidade de interferência na hora do 
referido visto. 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 09:10. 
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