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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
RESULTADO FINAL COM HOMOLOGO E ADJUDICO
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 10/2022
Prefeitura Municipal de Douradina –S, por intermédio de seu Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna
público o RESULTADO GERAL (PROPOSTAS TÉCNICAS, DE PREÇOS E HABILITAÇÃO) constante do procedimento
licitatório dos autos do Processo Administrativo nº 10/2022, referente à Tomada de Preços nº 01/2022, critério de
julgamento “ELHOR TÉCNICA E PREÇO” cujo objeto é a Contratação de agência de publicidade para prestação de
serviços de natureza contínua nos setores de publicidade e propaganda, para executar um conjunto de atividades
realizadas integradamente, que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação,
execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e
demais meios de comunicação, com o objetivo de promover a venda de bens e serviços de qualquer natureza, difundir
ideias ou informar o público em geral. interno e externo. Como atividades complementares, os serviços especializados
pertinentes ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações
publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas; à produção e à execução técnica das peças e projetos
publicitários criados; à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, redes
sociais, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações
publicitárias no assessoramento e apoio no desenvolvimento e execução em ações de comunicação, bem como, todas
as possibilidades de comunicação publicitária contida no caderno de custos referenciais publicada, tendo se sagrado
vencedora do certame a empresa abaixo relacionada:
FORNECEDOR: LUPA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 10.925.508/0001-54
NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA: 94,65 (noventa e quatro pontos e sessenta e cinco décimos)
NOTA DA PROPOSTA DE PREÇOS: 100 (cem pontos).
NOTA FINAL: 96,79 (noventa e seis pontos e setenta e nove décimos)
VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 274.850,64 (quinhentos e quatro mil reais).
Douradina –S, 06 de maio de 2022
Rafael Henrique Alves Machado - Presidente
Ewerton Gonçalves do Nascimento - Membro
Ivanilda Maria Soares - Membro
Tendo em vista o que consta dos autos do Processo em epígrafe e diante do resultado classiﬁcatório apresentado pela
CPL, HOMOLOGO o presente certame e ADJUDICO O objeto desta licitação a empresa LUPA COMUNICAÇÃO
Assinado de forma digital por
LAUDICEIA DA SILVA
LTDA - ME.
LAUDICEIA DA SILVA SIMAS
SIMAS
Douradina –S, 06 de maio de 2022.
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