CONCORRÊNCIA Nº003/2019
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE

Senhores Licitantes,

Decorrido prazo sem interposição de recurso quanto a fase Proposta Preço, o SENAR-AR/MG
comunica aos interessados que receberá até as 9:00 horas do dia 29/05/2020, o Envelope nº5 –
Habilitação da empresa classificada em 1º lugar (TOM COMUNICAÇÃO LTDA), conforme disposto
no item 7.1 do edital e procederá sua abertura, no mesmo dia, às 9h:30min, através de Web
Conferência.
De acordo com a Deliberação Estadual COVID-19 nº 08 de 19/03/2020, que dispõe sobre medidas
emergenciais a serem adotadas pelo Estado e municípios enquanto durar a Situação de Emergência,
estão proibidas a realização de eventos e reuniões de qualquer natureza com mais de 30 pessoas.

Em função da determinação estadual e por medida de segurança sanitária, a Comissão Especial de
Licitação, determina:
a) A realização da sessão de abertura do Envelope 5 – Habilitação da 1ª Classificada (Tom
Comunicação Ltda), ocorrerá preferencialmente, por Web Conferência. A sessão será
gravada (áudio e vídeo) e poderá ser disponibilizada, posteriormente, aos interessados.
b) A sessão estará aberta aos licitantes, entretanto, solicitamos que, seja dada preferência à
participação virtual, exclusivamente por medida de segurança.
c) Caso o licitante queira comparecer à sessão presencial, deverá observar:
c.1) somente o representante credenciado de cada empresa poderá participar. Em
hipótese alguma será admitida a presença de mais de uma pessoa por empresa;
c.2) o representante credenciado deverá comparecer a esta sessão obrigatoriamente
utilizando máscara cirúrgica ou assemelhada, luvas descartáveis e sua própria caneta;
c.3) todos os presentes deverão manter distância de 2 metros entre si;

Informamos que, ao final da sessão todos os documentos pertinentes serão disponibilizados no site
do SENAR-AR/MG.

Qualquer alteração que venha a ocorrer, em virtude da atual situação de pandemia no país,
voltaremos a informar e a presente reunião será remarcada para data futura em que possa ser
realizada com a segurança necessária aos participantes.

INFORMAÇÕES PARA ACESSO A WEB CONFERENCIA:

Link:

https://m.teamlink.co/2610580968?p=81e5f81db77c596492e6f1a5a792ed53

ID da Reunião: 261 058 0968
Senha de acesso: 1250
Para acesso ao link, será necessária a instalação do aplicativo abaixo, clicando em “Participar numa
reunião sem uma conta”:

Desde já agradecemos pela compreensão e colaboração de todos.

Belo Horizonte, 27 de maio de 2020
Comissão Especial de Licitação

