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ATA QUARTA SESSÃO 

 

 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze às 

15h00, no Plenário desta Casa Legislativa, localizado na Rua São 

Pedro nº 369, em Gramado/RS, reuniram-se os membros da 

Comissão Permanente de Licitações, nomeados pela Portaria nº. 

013/2015, para a Quarta Sessão, cujo objeto é a contratação de 

agência de publicidade e propaganda para atender as necessidades 

da Câmara de Vereadores de Gramado. Primeiramente foram 

consultados os presentes da possibilidade de realizarmos a 

gravação desta Sessão Pública para acervo de áudio a ser 

disponibilizado a todos os vereadores desta Casa Legislativa, com o 

intuito de atender-se a maior transparência do processo licitatório. 

Obtivemos como resposta que não existe impedimento a gravação 

da sessão, de todos os presentes. Assim, com a presença das 

licitantes participantes do certame: Licitante três – Propaganda 

Futebol Clube Agência de Publicidade e Propaganda Ltda, CNPJ 

07.185.490/0001-97,  representada por Marcos Eizerik;  Licitante 

quatro – Grisé Comunicação Ltda Me, CNPJ 

...................................... Em relação a Licitante um – L G DE S 

MELO, não se fez presente mas remeteu o envelope devidamente 

lacrado. Os presentes reuniuram-se na Câmara Municipal de 

Vereadores, para abertura do invólucro 5 contendo a 



documentação de habilitação. Aberto o invólucro contendo a 

documentação de habilitação de todas as licitantes, com exceção 

da Licitante dois – S. Strassburguer que restou desclassificada. 

 

 

Primeiramente foi aberto o envelope de documentos da empresa L 

G de S Mello, neste a Comissão de Licitação verificou que está 

ausente cópia dos documentos dos sócios, também foi juntada 

declaração de idoneidade dos sócios sem estar subscrita pelo 

sócio, certidão da Fazenda Estadual com validade até 05/07/2015, 

ou seja, sem estar na validade, certidão negativa municipal com 

validade até 11/07/2015, ou seja, também vencida, o Certificado de 

qualificação técnica de funcionamento obtido perante o CENP, item 

6.4, alínea “b”, não foi juntado, também não foi juntado comprovante 

de registro de inscrição no Sindicato das Agências de Propaganda 

ou ABAP, item 6.4, alínea “c”. A Comissão irá rubricar e repassar 

para os presentes também rubricar, mas já se manifesta pela 

desclassificação desta empresa tendo em vista a ausência de 

diversos documentos e ainda por certidões juntadas sem validade. 

Portanto a empresa L. G. De S. Mello não poderá prosseguir no 

certame por desclassificação face ausência de documentos. 

Agora, na conferência dos documentos de habilitação da empresa 

Grisé Comunicações Ltda, verifica-se que: os documentos 

apresentados estão em conformidade com os requeridos em edital. 

Por fim, na verificação dos documentos do envelope nº. 5 da 

empresa Propaganda Futebol Clube Agência de Publicidade e 

Propaganda Ltda verifica-se que: também que todos os documentos 

apresentados estão em conformidade com os requeridos em edital. 



A empresa Propaganda manifesta-se no sentido de que o CENP, 

certificado da empresa Grisé, está com validade fora de prazo, o 

documento solicitado não tem validade. A Comissão pegou o 

documento para simples verificação e viu que a data esta no radapé 

e consta como 21/06/2015. Por sua vez a empresa Grisé não tem 

nenhuma manifestação a respeito da situação levantada. 

A Comissão se manifesta no sentido de que irá se reunir e verificar 

in loco a situação levantada que a princípio evidencia que a certidão 

estaria fora de validade, todavia, a comissão usando de sua 

prerrogativa irá analisar até o dia 02/10/2015 e em ato contínuo 

publicar sua decisão no site e remeter por e-mail para que as 

empresas restem devidamente intimadas. 

 

A empresa Propaganda ainda manifestou-se no sentido de que a 

verificação por parte da Comissão junto ao CENP deva ser 

procedida no sentido de que analise-se o documento acostado pela 

licitante participante e não a simples verificação da condição de 

regularidade ou não, solicita que a comissão analise sempre o 

documento acostado para habilitar ou não a empresa Grisé. 

 

Assim, a Comissão de Licitação verificou que a licitante Propaganda 

Futebol Clube Agência de Publicidade e Propaganda Ltda, 

apresentou todos os documentos exigidos no edital. Já quanto a 

empresa Grisé Comunicações Ltda a Comissão irá decidir pela 

habilitação ou não. Sendo, ainda, considerada desabilitadas a 

empresa L. G. De S. Mello desclassificada. Em ato contínuo 

confere-se o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso 

administrativo, a partir da decisão da Comissão de Licitação a ser 

publicada, de acordo com o art. 109 da Lei Federal 8.666/93, se 



assim desejarem. Nada mais a constar, foi lavrada a presente ata, 

onde segue assinada pelos membros da Comissão de Licitação e 

Licitantes credenciados presentes.  
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