
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRAMADO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2015 –  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA 

Processo Administrativo nº. 0000046/2014 

 

ATA PRIMEIRA SESSÃO 

 

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze às 

14h00min, no Plenário desta Casa Legislativa, localizado na Rua São Pedro nº 369, em 

Gramado/RS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitações, nomeados pela Portaria nº. 

013/2015, para a Primeira 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. Cabe lembrar a todos que o edital restou disponibilizado através do site da Câmara 

de Vereadores de Gramado/RS: www.camaragramado.rs.gov.br, bem como o aviso deste 

procedimento licitatório foi publicado no mural da Casa, em jornal de circulação do Município, 

jornal de circulação Estadual e no Diário oficial. Conforme demonstração nos autos do 

processo, restam comprovados que as seguintes empresas se fazem presentes nesta primeira 

sessão: Licitante um – L. G. DE S. MELO-ME, representada por ANDREA BENETTI, através de 

Carta de Credenciamento; Licitante dois –S. STRASSBURGER & CIA LTDA ME, representada 

por próprio sócio diretor Senhor Jaques Strassburger; Licitante três – PROPAGANDA 

FUTEBOL CLUBE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, representada por sócio 

Senhor Marcos Eizerik; Licitante quatro – GRISE COMUNICAÇÃO LTDA ME, representada por 

Senhor Fernando Zanatta através de Carta de Credenciamento. 

 

 

 

 

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


 

Dando prosseguimento a sessão foram recebidos pela Comissão de 

Licitação, os envelopes um, dois, três e quatro, restando o envelope número cinco a ser 

solicitado somente às licitantes classificadas no julgamento final das propostas Técnica e de 

Preços, nos termos do artigo XI, da Lei Federal 12.232/2010. Abertos os envelopes de número 

um, VIA NÃO IDENTIFICADA, a comissão rubricou o seu conteúdo e repassou aos licitantes 

interessados presentes para verificação e rubrica. Foi solicitado pela representante da licitante 

um, os cadastros prévios efetuados para simples conferência e também repassado o direito 

aos demais. A mesma manifestou-se no sentindo de por se tratar Tomada de Preços, o 

cadastro deveria ter três dias de antecedência que no seu entendimento seria 18/06/2015, 

isto verificando o cadastro da empresa Grise datado em 19/06/2015. O Presidente da 

Comissão consultando os demais membros efetuou resposta na hora, lendo o item do edital 

que dispõe sobre terceiro dia anterior para cadastro, após informou que na sexta-feira a 

comissão em dúvida consultou o IGAM órgão que nos faculta assessoria mencionando o artigo 

110, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93 que faz a comissão entender que em sendo a 

licitação terça-feira, voltando à contagem incluiria o final de semana e como a contagem é 

consecutiva acabaria o prazo na sexta-feira. O representante da licitante três informa que uma 

das propostas tem as peças soltas, não em único caderno conforme solicitado, tem layout de 

peças não solicitadas e o espaçamento do texto também não respeita as disposições do edital.. 

Após os envelopes de número três, contendo o CONJUNTO DE INFORMAÇÕES foi aberto e 

todos os documentos contidos nos mesmos foram rubricados pelos membros da Comissão de 

Licitação e licitantes credenciados presentes, após foram lacrados, rubricados pelos presentes, 

para posterior encaminhamento para análise da Sub Comissão Técnica. Pela licitante três 

foram feitas ALGUMAS OBSERVAÇÕES em relação aos envelopes n. 03, de  uma empresa 

consta uma gramatura de papel diferenciado de todos os outros e esta mesma Gramatura 

encontra-se no identificado que pode identificar a empresa; também é solicitado no edital 

exemplo de repertório como única peça e um licitante coloca bem mais do que uma peça no 

envelope de nº. 3, são considerações que serão avaliadas e analisadas pela Sub Comissão 

Técnica. Cita-se que o envelope nº. 03 só será encaminhado para a Sub Comissão Técnica após 

a entrega das Planilhas e Justificativas do julgamento do envelope nº. 01. Informa-se que as 

licitantes serão convocadas para a próxima sessão, juntamente com remessa da ata da Sub 

Comissão Técnica, através de aviso constante no Mural da Câmara, que será publicado no 

jornal local, no site da Câmara – www.camaragramado.rs.gov.br e/ou por e-mail, com 

antecedência mínima de 5(cinco) dias, informado nesta sessão, através da lista de presença, 

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


com confirmação de recebimento, quais sejam: andrea@hy.com.br; 

m.eizerik@propoagandafutebolclube.com.br – integrador@propagandafutebolclube.com.br; 

Fernando@grise.com.br e contato@usinanet.com.br. Ainda Foi concedido prazo de 5 dias para 

recurso só após será encaminhado os envelopes para a Sub Comissão Técnica. Nada mais a 

constar, foi lavrada a presente ata, onde segue assinada pelos membros da Comissão de 

Licitações e representantes credenciados.-,--,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- 

 

Josué Felipe Alves Altreiter 

Presidente Comissão 

 

Georgia Rissi Sorgetz 

Membro Comissão 

Suplente 

 

Anderson Boeira 

Membro Comissão 

 

Gabriel Oaigen Fleck 

Membro Comissão 

 

__________________________  

LICITANTE UM 

 

___________________________  

LICITANTE DOIS 
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___________________________  

LICITANTE TRÊS 

 

 

 

 

_____________________________  

LICITANTE QUATRO 

 

 

_____________________________  

 GUSTAVO PRIETO 

Profissional Publicitário 

 

_____________________________  

Drª. Paula Cristina Miranda 

 Procuradora Geral 

 


