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ATA DA SESSÃO PÚBLICA
ATA Nº 002/2019 - CONCORRÊNCIA 03/2018 – PROCESSO 18170/2018.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAR
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ERECHIMRS, CONFORME DEFINIDOS NO ANEXO I – BRIEFING, DE ACORDO COM O
§1º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E
DISPOSIÇÕES DO ART. 2º DA LEI Nº 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COM
RECURSOS PRÓPRIOS. Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e um de
fevereiro de 2019, na sala da Comissão Permanente de Licitações, sito Av.
Farrapos, 509, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela
portaria n°. 1267/2018, estando presentes os membros Andréia Fruscalso, Aline da
Costa Pietroski, Tífani Dagostini e a Chefe da Divisão de Licitações Sra. Jaqueline
Miolo. As licitantes foram convidadas para a continuidade dos procedimentos
relativos à fase técnica, conforme disposto em edital, através de imprensa oficial,
por meio eletrônico e aviso no site da Prefeitura Municipal de Erechim. Estavam
presentes as empresas: 1) AGÊNCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA, CNPJ:
14.175.362/0001-28, representante: GUSTAVO ANTONIOLLI MOSCHETTA; 2)
JSMAX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, CNPJ: 07.985.771/001-33,
representante: LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA; 3) FOCO PROPAGANDA LTDA,
CNPJ: 01.191.137/0001-33, representante: OSMAR WILHNER; 4) REFERÊNCIA
COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, CNPJ: 06.304.220/0001-95, representante:
PAULO GILBERTO GUEDES MARINS; 5) CONEXÃO B ASSESSORIA E
PUBLICIDADE LTDA, CNPJ: 02.160.437/0001-18, representante: IDEMAR
CARLOS BERTOTTI. Não houve representante presente pela TEMPERO
PROPAGANDA LTDA CNPJ: 19.786.204/0001-28. A Presidente da Comissão
Permanente de Licitações, Sra. Andréia Fruscalso deu início aos trabalhos
informando da inviolabiliade das caixas contendo os invólucros A, C e D. Os
representantes verificaram que as caixas contendo os invólucros estavam
devidamente lacrados e inviolados. A Presidente ressaltou que os invólucros C
(Proposta Comercial) e D (Documentos de Habilitação) das licitantes permanecerão
lacrados, inviolados e em poder da Comissão Permanente de Licitações. Dando
continuidade aos procedimentos, os membros da Comissão Permanente de
Licitações iniciaram a abertura dos invólucros de nº A Proposta Técnica - via
identificada, bem como do invólucros contendo a via não identificada. Passou-se à
realização do cotejo entre as vias não identificadas e as identificadas a fim de
verificar a autoria das propostas técnicas conforme numeração atribuída pela
Subcomissão Técnica dos invólucros A1 (Proposta Técnica - via não identificada).
As propostas técnicas foram disponibilizadas para análise e rubrica dos
representantes presentes. Foram identificadas: Agência 01: AGÊNCIA DE
PUBLICIDADE TIG LTDA; Agência 02: FOCO PROPAGANDA LTDA; Agência 03:
CONEXÃO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA; Agência 04: JSMAX
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PUBLICIDADE
E
PROPAGANDA LTDA, Agência
05:
REFERÊNCIA
COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA e Agência 06: TEMPERO PROPAGANDA
LTDA. Após, a Presidente ressaltou que o relatório contendo as notas atribuídas
pela Subcomissão Técnica foi conhecido somente nesse momento, bem como que
a planilha geral com as pontuações de cada participante e a abertura de prazo
recursal de cinco dias úteis será publicado em imprensa oficial. O relatório das
notas das propostas não identificadas foi disponibilizado para análise e rubrica dos
presentes. Procedeu-se então a abertura da caixa contendo os invólucros B –
Informações do Proponente e o relatório da notas atribuídas pela Subcomissão
Técnica deste invólucro, passando-os para análise e rubrica. Todo o procedimento
foi fotogrado. Os representantes receberam cópia dos relatórios das notas emitidos
pela Subcomissão Técnica. Posta a palavra a disposição, o representante da
empresa JSMAX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, Sr. LUIZ CARLOS
BATISTA DA SILVA solicitou constar em ata que a Comissão Permanente de
Licitações enviará cópias digitais das Propostas Técnicas vias não identificadas,
identificadas e informações do proponente às agências para elaboração de recurso,
e que o material da agência CONEXÃO, SPOT e VT estão no mesmo pendrive; o
representante da agência FOCO PROPAGANDA LTDA, Sr. OSMAR WILHNER
solicitou constar em ata que foi dito em sessão anterior, frente a outros membros da
Administração, que seria compromisso da Comissão Permamente de Licitações
seguir o edital e até o momento o mesmo não vem sendo seguido. O representante
da empresa AGÊNCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA, Sr. GUSTAVO ANTONIOLLI
MOSCHETTA solicitou constar que a peça da ideia criativa da Agência CONEXÃO,
não está em papel A4 e que os espaçamentos não são de 1,5 ou simples, que a
apresentação da campanha está em modelo paisagem quando deveria estar em
retrato, que no invólucro B não há identificação da agência quando esta deveria
estar identificada conforme exigido em edital; que a campanha “Erechim de Braços
Abertos” da agência TEMPERO, consta em negrito nos anexos e os documentos do
invólucro A estão sem espiral e foram utilizadas quatro páginas e o máximo previsto
em edital eram duas páginas, além de ter usado negrito espaçamento fora de
padrão; que a campanha “Conhecendo as Tradições” da agência JSMAX
PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA utilizou quatro peças de banner online
quando o exigido era apenas um; também está sem espiral na via do Invólucro B e
não está na formatação exigida em edital, já no invólucro B foi utilizado capa dura e
o edital exigia espiral e as tabelas estão fora do padrão; quanto a campanha
“Colecione Momentos Conheça Erechim” da agência FOCO nas páginas 08 e 09
consta imagem da ideia criativa em paisagem quando deveria estar na orientação
retrato, no invólucro B os relatos estão em quatro páginas quando o exigido em
edital eram duas; quanto a campanha “Vale descobrir, vale viver” da agência
REFERÊNCIA está sem espiral nas duas vias e os relatos estão em folhas
separadas. O representante da empresa REFERÊNCIA COMUNICAÇÃO E
MARKETING LTDA Sr. PAULO GILBERTO GUEDES MARINS solicitou constar que
o edital da licitação sofreu retificações, mas permaneceram alguns itens que
geraram dúvidas de interpretação para as agências de publicidade. Feitos novos
questionamentos ao edital de alguns itens que ainda geravam dúvidas, as
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respostas enviadas, principamente para a sua agência, não atenderam à solução
para as respectivas dúvidas, utilizando termos aleatórios, sem objetividade e
clareza, comprometendo de forma significativa a avaliação e o resultado da notas
apresentadas; ainda, que na sessão realizada hoje, o fato mais relevante a constar
é que a subcomissão técnica não apresentou a planilha de justificativa individual de
cada avaliador, fazendo apenas análise coletiva dos itens avaliados. Nada mais
havendo a tratar, eu Jaqueline Miolo redigi a presente Ata que, após lida e
aprovada, vai assinada pelos presentes.

