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Objeto: O objeto da presente concorrência é a prestação de serviços de publicidade.
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por
objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a crtaçâo, a execução
interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade
aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da
publicidade, da transparência e ao direito à informação, de promover a venda de bens e/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 ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL.

Aos nove dias do mês de junho de 2021, às 10 horas, no Auditório do CAFF (Centro
Administrativo Fernando Ferrari), sito à Av. Borges de Medeiros, 1501 - 1' Andar/Ala Norte -
Centro - Porto Alegre - RS, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação, designada por ato
do Governador do Estado publicado no Diário Oficial de 23/07/2019 (página 13), para
proceder o recebimento dos invólucros n' 01, 02, 03 e 04, de que trata a licitação na
epígrafe, das seguintes empresas:

1- SPR Comunicação LIDA
2- Centro Agencia de Comunicação e Marketing
3- Pública Comunicação LIDA
4- GlobalComm Comunicação
5- Competence Comunicação e Marketing LTDA
6- Digital Comunicação LTDA
7- Morya Sul Agencia de Publicidade LTDA
8- Engenho de Ideias Comunicação LTDA
9- Pro Target Comunicação e Marketing LTDA
1 0- Escala Comunicação e Marketing LTDA
11- Agencia Matriz Comunicação e Marketing
12- Briviacom Comunicação e Marketing LTDA

Procedeu-se à identificação dos representantes, conforme prevê o subirem 19.2, alínea "a
do edital. Mediante consulta ao CFIL/CADIN e CEIS, verificou-se que os licitantes não
apresentam impedimentos. A consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato
de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade não foi possível no momento da Sessão em
razão de instabilidade no sistema e será realizada posteriormente. Em seguida, foram
rubricados. no fecho. os invólucros n' 02 e n' 04, os quais permanecerão sob a guarda
desta Comissão Especial de Licitação. Registra-se que ficou estabelecido, com anuência de
todos representantes. em virtude da pandemia da COVID-19 e visando respeitar as normas
sanitárias, que somente os membros da Comissão Especial de Licitação rubricarão os
conteúdos dos invólucros n' 01 e n' 03. Ato contínuo, deu-se início a abertura dos
invólucros n' 01. os quais foram rubricados pelos membros desta Comissão. Após, foram
abertos e rubricados os conteúdos dos invólucros n' 03 por esta Comissão. Ficam
informados as licitantes que serão convocadas para a próxima sessão na forma do item 21
do instrumento convocatório. Por equívoco operacional foi aberto o invólucro 2 da empresa
SPR Comunicação LIDA, tendo em vista que o conteúdo não foi visualizado por.nenhum

presente o envelope íol lacrado novamente pela Comissão e rubricado pelos participantes
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representantes das empresas Morya Sul Agencia de Publicidade LIDA, Escala
Comunicação e Marketing LTDA e Centro Agencia de Comunicação e Marketing. Todas as
doze Agendas presentes concordaram que não houve prejuízo ao andamento do certame.
Foi colocada a palavra à disposição dos licitantes e nada foi manifestado. Nada mais
havendo, às llh10min, encerrou-se a sessão. lavrando-se a presente ata que foi assinada
pelos membros desta comissão e presentes.
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