
ATA Nº 004/2018

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 099/2018

 Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas,

reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 896/2018,

referente  ao  Edital  de  Concorrência  Pública  nº  099/2018,  tendo  por  objeto  a

contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  para  a  prestação  de  serviços  de

publicidade/propaganda,  compreendendo  o  conjunto  de  atividades  realizadas

integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a

concepção,  a  criação,  a  execução  interna,  a  intermediação  e  a  supervisão  da

execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de

atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de promover a venda de

bens  ou  serviços,  de  difundir  idéias,  princípios,  iniciativas  ou  instituições  ou  de

informar o público em geral, para todos os órgãos e entidades da Administração Direta

e Indireta  do Município  de Tramandaí.  Também integram o  objeto  desta  licitação,

como  atividades  complementares,  os  serviços  especializados  pertinentes:  a) ao

planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de

geração  de  conhecimento  relativos  à  execução  dos  contratos;  b) à  criação  e  ao

desenvolvimento  de  formas  inovadoras  de  comunicação  publicitária  destinadas  a

expandir  os efeitos das  mensagens, em consonância com novas tecnologias;  c) à

produção  e  à  execução  técnica  das  peças  e/ou  material  criados  pela  agência

contratada. A Comissão de Licitações em cumprimento ao subitem nº 18.3 alínea "a"

do Edital, realizou a identificação dos representantes e coleta de assinatura na lista de

presença,  e iniciou  a abertura da segunda sessão licitatória.  Apenas as empresas

PUBLICA COMUNICAÇÃO LTDA, representada através da Procuradora constituída

neste certame Sra Laurita Fernandes Pacheco, RG nº 1057262253 SJS/RS e  ALVO

GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA – ME, representada através de seu

sócio proprietário Sr Aliandro João Consoli, RG nº 1067689198 SSP/RS, se fizeram

representar e assinaram a lista de presença, conforme subitem nº 18.3 alínea "a" ,

deste  Edital.  As  empresas   ASPEKTO  COMUNICAÇÃO  LTDA,   VERAZ

COMUNICAÇÃO LTDA  e Y PROPAGANDA LTDA-ME, não se fizeram representar. A

Comissão  Permanente  de  licitações  passou  para  a  abertura  do  invólucro  nº  2  ,

cotejando as vias não identificadas (invólucro nº 1) com as vias identificadas (invólucro

nº 2), identificando, assim, todos os autores dos Planos de Comunicação Publicitária.

A CPL passou para a elaboração da planilha geral com as pontuações atribuidas a



cada quisito de cada Proposta Técnica, conforme subitem nº 18.3 alínea "d". Conforme

subitem  nº  18.3  alínea  "g",  a  CPL  informa  o  resultado  do  julgamento  geral  das

Propostas Técnicas, em ordem decrescente de pontuação. Ficando as pontuações na

seguinte ordem:  ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA – ME com

82 (oitenta e dois) pontos;  VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA com 73 (setenta e três)

pontos;   PUBLICA  COMUNICAÇÃO  LTDA  com  60  (sessenta)  pontos;   Y

PROPAGANDA  LTDA-ME  com   51  (cinquenta  e  um)  pontos  e   ASPEKTO

COMUNICAÇÃO LTDA  com  42 (quarenta e dois)  pontos. Todos os representantes

das  licitantes  bem como a  Comissão  de  Licitações  deram vistas  e  rubricaram os

conteúdos  dos invólucros nº 2. A Comissão Permanente de Licitações, desclassifica

a empresa ASPEKTO COMUNICAÇÃO LTDA, por ter entregue o invólucro nº 1 (via

não identificada), lacrado, descumprindo o item nº 9.1.1.2, deste Edital.  Os invólucros

nº  04,  permanecerão  lacrados e  em poder  da CPL.   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  deste  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  Licitações  (Aviso  de  Editais)

opção  (Edital de Concorrência Pública nº 099/2018)  A sessão encerrou-se às  16h e

11min. Nada mais havendo a relatar,  assino a presente Ata,  eu,  Télvia  Rodrigues

Araujo, que a lavrei e que segue assinada juntamente com os demais membros da

Comissão Permanente de Licitações. 
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