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Ata da sessão pública para apre-
sentação  de  propostas  de  em-
presa para  prestação do serviço
para a campanha digital do pro-
jeto João Cidadão, contemplan-
do o gerenciamento e gestão da
fanpage do João Cidadão no fa-
cebook,  monitoramento,  intera-
ção,     planejamento e elabora-
ção de cards por um período de
3 meses e 15 dias.

Às quatorze horas do dia 11 de setembro de 2015, a gestora do contrato substituta

CNMP número 14/2014, Natália Senna Veloso, abriu a sessão pública referente à

apresentação de propostas de empresa para prestação de serviço para a campanha

digital do projeto João Cidadão,  prestação do serviço para a campanha digital do

projeto João Cidadão, contemplando o gerenciamento e gestão da fanpage do João

Cidadão no facebook,  monitoramento, interação, planejamento e elaboração de

cards por um período de 3 meses e 15 dias; estipulando um prazo de 15 minutos

de  tolerância,  na  sala  105 do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  -  CNMP,

localizado  na  SAFS  Quadra  2  lote  3,  Edifício  Adail  Belmonte,  Brasília  –  DF.  A

unidade gestora do contrato CNMP número 14/2014, conforme publicado no Diário

Oficial da União, no dia 10 de setembro de 2015,  Edição 173, Seção 3, página 123,

procedeu à averiguação das três propostas apresentadas pela Fields Comunicação

Ltda, conforme prevê o artigo 14 capítulo III da Lei 12.232/2010 e de acordo com a

cláusula  5.1.9  do contrato  CNMP número  14/2014,  às  quatorze  horas  e  quinze

minutos.  Dessa  forma,  foram  apresentadas  as  propostas  das  empresas:  1  –

FERMENTO SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA,  CNPJ  09.064.621/0001-03,  no

valor de R$142.450,00 (cento e quarenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta

reais);  2  –  LIEVE  SOLUÇÕES  CRIATIVAS  PARA  INTERNET  LTDA-ME,  CNPJ

16.637.262/0001-00,  no  valor  de  R$119.700,00  (cento  e  dezenove  mil  e

setecentos  reais);  3  –  LOCNESS  INFORMÁTICA  E  COMUNICAÇÃO  LTDA,  CNPJ

07.661.837/0001-20, no valor  de R$163.555,00 (cento e sessenta e três mil  e
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quinhentos e cinquenta e cinco reais). A proposta escolhida foi a de menor valor,

pertencente  à  empresa LIEVE SOLUÇÕES CRIATIVAS PARA INTERNET LTDA-ME,

CNPJ  16.637.262/0001-00,  no  valor  de  R$119.700,00  (cento  e  dezenove mil  e

setecentos  reais).  Participaram dessa  sessão  pública  o  representante  da  Fields

Comunicação  Ltda,  Filipe  Campos  Mendes,  portador  do  CPF  887.742.281-53;  a

gestora do contrato Tatiana Jebrine, matrícula CNMP 22244, CPF 002.722.841-06 e

gestora substituta do contrato e assessora-Chefe de Comunicação Social, matrícula

CNMP 82137, CPF 002.342.911-92. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se

a apresentação das propostas às quatorze horas e trinta minutos, lavrando-se esta

ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Tatiana Jebrine

Gestora do contrato número 14/2014
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Natália Senna Veloso

Gestora substituta do contrato número 14/2014

Assessora-Chefe de Comunicação Social e Cerimonial


