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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 099/2018

   Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas,

reuniu-se  a  Comissão  Permanente  de  Licitações  na  sala  da  Assessora  Especial  do

Prefeito,  nomeada  pela  Portaria  nº  896/2018,  referente  ao  Edital  de  Concorrência

Pública 099/2018, para realização da quarta sessão, para recebimento  dos invólucros nº

05 (Documentos de Habilitação). A Comissão de Licitações em cumprimento ao subitem

18 alínea “a” do Edital, realizou a identificação dos representantes e coleta de assinatura

na  lista  de  presença,  e  iniciou  a  abertura  da  quarta  sessão  licitatória.  Apenas  as

empresas ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA – ME  e  PÚBLICA

COMUNICAÇÃO LTDA apresentaram os invólucros nº 5 (Documentos de Habilitação).

As  empresas  que  se  fizeram  representar  foram:   ALVO  GLOBAL PUBLICIDADE  E

PROPAGANDA LTDA – ME, através de seu sócio proprietário Sr Aliandro João Consoli,

RG  nº  1067689198  SSP/RS  e  PÚBLICA COMUNICAÇÃO  LTDA,  através  de  sua

representante Sra Laurita Fernandes Pacheco, RG nº 1057262253 SSP/RS. Todos os

membros da Comissão Permanente de Licitações e a representanteS presenteS, deram

vistas  e  rubricaram  o  conteúdo  dos  invólucros  nº  5.  A  empresa   ALVO  GLOBAL

PUBLICIDADE  E  PROPAGANDA  LTDA  –  ME  se  declarou  beneficiária  da  Lei

Complementar nº 123/06 e suas alterações. O Presidente da CPL concede a palavra aos

representantes presentes no processo licitatório, conforme subitem 18.5 alínea “c”, para

analisarem  a  conformidade  dos  Documentos  de  Habilitação  com  condições

estabelecidas neste Edital.  Não houve apontamento por parte das empresas. Após o

Presidente da Comissão de Licitações, realizou diligência junto ao Contador nomeado

pelo Município,  conforme subitem 16.2.4.2.3 inciso “I”,   para análise/parecer/laudo do

Balanço  Patrimonial  e  demonstração  contábil  do  último  exercício  social  da  empresa

ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA – ME,  o  qual  emitiu  parecer

favorável, acatado por esta comissão. A empresa  PÚBLICA COMUNICAÇÃO LTDA, por

apresentar  o  CAGE,  não  necessitou  da  análise  do  Contador,  conforme  subitem  nº

14.2.4.2.2  alínea  “a”.  Sendo  assim  a  CPL  declara  as  empresas   ALVO  GLOBAL

PUBLICIDADE  E  PROPAGANDA LTDA –  ME  e   PÚBLICA COMUNICAÇÃO  LTDA,



habilitadas na fase de habilitação.  Somente após transcorrer  o prazo recursal  e não

houver recursos por parte de nenhuma empresa, a CPL se reunirá para lavratura da Ata,

que irá declarar a vencedora do Edital de Concorrência Pública nº 099/2018. A Comissão

Permanente de Licitações concede o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro

dia útil imediatamente posterior à lavratura/publicação desta Ata, para interposição de

recurso,  em  conformidade  ao  art.  109,  inciso  I,  alínea  “a”  da  Lei  8.666/93.  As

informações referentes e pertinentes ao prosseguimento desse processo licitatório serão

publicadas  em  nosso  endereço  eletrônico  www.tramandai.rs.gov.br,  opção  Portal  da

Transparência  e/ou  Licitações  (Aviso  de  editais,

Publicação/Suspensão/Anulação/Revogação) e opção (Aviso de Editais) opção  (Edital

de Concorrência Pública nº 099/2018). A sessão encerrou-se às 15hs e 55min. Nada

mais havendo a relatar, assIno a presente ata, eu, Télvia Rodrigues Araújo, que a lavrei

e que segue assinada juntamente com os demais membros da Comissão Permanente

de Licitações.
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