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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 099/2018

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

na  sala  de  conselhos  municipais,  reuniu-se  a  Comissão  Permanente  de  Licitações

nomeada  pela  portaria  nº  896/2018,  referente  ao  Edital  de  Concorrência  Pública

099/2018,  tendo  por  objetivo  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 ideias, 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  objeto  desta  licitação,  como

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

e a 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 publicitárias 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 18 alínea “a” do Edital, realizou a identificação

dos representantes e coleta de assinatura na lisa de presença, e iniciou a abertura da

terceira  sessão  licitatória.  Apenas  a  empresa  ALVO  GLOBAL  PUBLICIDADE  E

PROPAGANDA LTDA – ME,  se fez representar através de sua sócia proprietária Sra

Tânia Tramantina Coghetto, RG nº 7363578483 SSP/RS. A Comissão Permanente de

Licitações passou para a abertura do invólucro nº 4 (Proposta de Preços).  Todos os

representantes deram vistas e rubricaram o conteúdo dos invólucros nº 4. A Comissão

Permanente de Licitações desclassifica a empresa VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA,  por

descumprir  o  subitem  nº13.3,  declaração  na  qual:  a)  estabelecerá  os  percentuais

máximos a serem pagos pela Prefeitura Municipal de Tramandaí; a1) aos detentores de

direitos patrimoniais sobre trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos de autor e



conexos, na reutilização de pelas por período igual ao inicialmente ajustado; a2) aos

detentores de direitos patrimoniais sobre as obras consagradas, incorporadas às peças,

em relação ao valor original da cessão desses direitos, na reutilização das peças por

período igual  ao inicialmente ajustado;  b) comprometer-se-à a direcionar esforços no

sentido  de  obter  as  melhores  condições  nas  negociações  comerciais  junto  a

fornecedores de serviços especializados e veículos, quando for o caso, transferindo à

Prefeitura Municipal de Tramandaí, as vantagens obtidas; c) informará estar ciente e de

acordo  com  as  disposições  alusivas  a  direitos  autorais  estabelecidas  na  Cláusula

correspondente da minuta de contrato, conforme descrito neste Edital. A CPL conforme

subitem 18.4 alínea “h”, informa o resultado do julgamento final das Propostas Técnicas

e  de  Preços,  em  ordem  decrescente  ,  ficando  as  pontuações  na  seguinte  ordem:

PUBLICA COMUNICAÇÃO LTDA com 200 (duzentos pontos), Y PROPAGANDA LTDA –

ME  com  175  (cento  e  setenta  e  cinco  pontos)  e  ALVO  GLOBAL PUBLICIDADE  E

PROPAGANDA LTDA – ME com 80 (oitenta pontos), Todos os membros da Comissão

Permanente  de  Licitações  e  a  representante  presente,  deram vistas  e  rubricaram o

conteúdo dos invólucros nº 4. O Presidente da CPL concede a palavra a representante

presente no processo licitatório, conforme subitem 18.4 alínea “f”, para procedimento de

negociação  da  Proposta  de  Preços.  A  representante  da  empresa  ALVO  GLOBAL

PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA – ME, concorda em em praticar a Proposta de

Preços da empresa  PUBLICA COMUNICAÇÃO LTDA. Sendo assim a CPL declara a

empresa ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA – ME, vencedora, com

a melhor Proposta Técnica e de Preços. 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

prosseguimentos  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 16hs.

Nada mais havendo a relatar, assuno a presente ata, eu, Télvia Rodrigues Araújo, que a

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

Permanente de Licitações.

Luis Tiago Pires de Souza – Presidente

http://www.tramandai.rs.gov.br/


Ana Paula Meyer Marques – Membro

Cleuza Regina Cardoso Coelho – Membro 

Leovegildo Falares de Campos – Membro 

Télvia Araujo Rodrigues – Membro 

Valeska Moreira da Silva – Membro 

ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA – ME 


