Concorrência nº 004/2022/SENAR/MT
Processo nº: 39409/2021
Assunto: RESPOSTA AO PEDIDO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS

Trata-se de resposta ao pedido de divulgação de notas de empresa desclassificada por
ocasião da segunda sessão pública da Concorrência nº 004/2022/SENAR/MT, que tem por
objeto a contratação de 02 (duas) agências especializadas na prestação de serviço de
PROPAGANDA E PUBLICIDADE, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Administração Regional do Estado de Mato Grosso – SENAR/MT, solicitado pela empresa SOUL
PROPAGANDA EIRELI.
1. DA ADMISSIBILIDADE
Não obstante o instrumento convocatório não constar expressamente tal dispositivo, é
mister que toda e qualquer cidadão/empresa/órgão poderá solicitar vistas aos processos
licitatórios, uma vez que são processos públicos, resguardadas as particularidades que assim
requerer.
Com efeito, observa-se o envio do pedido realizado pela empresa SOUL
PROPAGANDA EIRELI a qual foi encaminhado por e-mail a Comissão Permanente de Licitação
no dia 24 de março de 2022 às 09h04min.
Neste sentido, reconhecemos o requerimento feito pelo peticionante, ao qual passamos
a apreciar o mérito e nos posicionar.

2. DOS PEDIDOS

A/C da Comissão de Licitação,

Solicitamos a divulgação da pontuação atribuída à SOUL Propaganda pela Subcomissão Técnica
de Licitação no processo de Concorrência n° 004/2022/SENAR/MT.

Gostaríamos de ressaltar que, apesar da nossa desclassificação, conhecer nossas notas daria
maior celeridade e transparência ao processo, visto que ainda teremos etapas de recurso a
serem cumpridas. Afinal, se nosso recurso reverter a desclassificação, seria necessário
podermos avaliar nosso julgamento e notas, tendo tempo hábil para montar um recurso
apropriado.
Ademais, ter ciência de nossas notas atende o princípio constitucional do direito à informação
e contribui para a saudável concorrência que o SENAR, historicamente, sempre tem em grande
relevo.
Por estes motivos, pedimos a divulgação das notas dentro do tempo de recurso.
Atenciosamente,
Aureliano Del' Isola Ramos
Diretor de Criação
Aureliano Del’ Isola Ramos
Diretor de Criação

SOUL Propaganda®
Av. Miguel Seror, 320 • Santa

Rosa

Cuiabá • MT

Telefone (65) 3363 4000
Celular (65) 99613 5166

Resposta: Concernente ao pedido enviado, esclarecemos que, com o intuito de dar maior
transparência ao processo licitatório em questão, como também proceder com um tratamento
isonômico entre os participantes, serão divulgadas as notas das empresas desclassificadas
nesta data.
Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais questionamentos.
Atenciosamente.

Cuiabá (MT), 25 de março de 2022.

(Original Assinado)
Natanael Marques de Alcantara
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

