
Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CONCORRENCIA Nº 01/2018

Processo Administrativo nº 23104.028736l2018-17

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DA'CONCORRÉNCIA Nº 01/2018

As 10:05 horas (horário de Brasília) do dia 18 de outubro 'do ano de 2018, reuniu-se na Coordenadoria de Gestão de
Materiais da UFMS a Comissão Permanente de Licitação da UFMS para realização da primeira sessão pública da
Concorrência nº 01/2018, conforme os comandos da Lei nº 12.232/2010 e do Edital de Concorrência nº 01/2018-UFMS,
Tendo como pauta 1) Credenciamento de representante das licitantes 2) Recebimento dos envelopes nº 01, 02, 03 e 04.
Sendo declarada aberta a sessão, foi iniciado o credenciamento dos representantes, conformes quadro abaixo:

  
  

 

  
 

 

LICITANTE

Tis Publicidade e Propaganda

Think Serive Design Ltda

OK Comunicação Ltda EPP

SLOGAN Publicidade-EIRELI

FIXA Comunicação e Eventos Ltda-ME

Em seguida, foi realizado o recebimento dos envelopes nº 01, Foi verificado que nenhum envelope continha marca ou
sinal que permitisse a identificação da licitante. Os envelopes foram misturados e em seguida abertos pela CPEL, sendo
que seu conteúdo foi apresentado aos licitantes. Em seguida, foram recebidos os envelopes nº 02, 03 e 04. Foi concedida
a possibilidade dos licitantes escolherem um representante para rubrica dos envelopes. Os licitantes escolheram como
representante Wanderley Bernardo Os envelopes 02 e 04 foram rubricados no fecho pela CPEL e pelos Licitantes
representador por Wanderley Bernardo, em seguida guardados. Os envelopes nº 03 foram abertos, rubricados pela CPEL
e colocados à disposição para rubrica e conferência pelos licitantes. Nesse momento foi escolhido mais um representante
para agilizar na rubrica dos envelopes 03, sendo escolhida Adriany Ferreira Bueno, além de Wanderley Bernardo. Em
seguida, foi informado que os envelopes nº 01 serão enviados para a subcomissão técnica, bem como o prazo para
recurso de 05 (cinco) dias uteis a partir de hoje. _
Não havendo mais nada a declarar, o Membro da Comissão Permanente de Licitação Helder Nobre de Oliveira Silva
declarou por encerrada a sessão pública e eu, Ana Luísa Carneiro Monteiro Barbosa lavrei a presente a ata que segue
assinada pelos membros presentes da Comissão Permanente de Licitação e demais testemunhas que presenciaram a
sessao.

 

  
 

      

Patricia Araujo Carange Azambuja
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José Edilsogglãias Basilio - Membro da CPEL
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Held a Silva..- Mem ro da CPEL
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