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Concorrência nº 001/2019 

Processo nº 141/2019  

Objeto: Contratação de 04 (quatro) Agências de Publicidade para executar os 

serviços de propaganda e comunicação digital, incluindo estudo, planejamento, 

concepção, execução, distribuição e controle de veiculação de programas e 

campanhas publicitárias institucionais e mercadológicas para as ações, serviços, 

obras, eventos internos e externos, divulgações de caráter legal, educativo, 

informativo ou de orientação social da Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

Grande do Norte, controle das inserções publicitárias (mídias contratadas) nos 

veículos de divulgação, tais como jornal impresso, sites, TV, rádio, dentre outros, 

conforme descrições e condições contidas no Anexo I (Briefing) do Edital e seus 

anexos. 

 

Ata da Primeira Sessão 

 

Ao terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, reuniu-

se na Sala de Reunião da Divisão de Licitações, localizada no prédio-anexo da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, a Comissão Permanente 

de Licitação desta Casa, instituída pelo Ato da Mesa nº 1.239/2018-AL, de 10 de 

abril de 2018, constituída pelos servidores Thiago Antunes Bezerra, Mateus 

Carvalho de Lima, Ana Clarissa Bezerra Galvão de Araújo, André Luiz Galvão e Silva, 

presidente e membros, respectivamente, em atenção aos termos da Lei Federal nº 

12.232/2010 e da Lei nº 8.666/1993, para a abertura da licitação, CONCORRÊNCIA 

Nº 001/2019, cujo objeto é a Contratação de 04 (quatro) Agências de Publicidade 

para executar os serviços de propaganda e comunicação digital, incluindo estudo, 

planejamento, concepção, execução, distribuição e controle de veiculação de 

programas e campanhas publicitárias institucionais e mercadológicas para as ações, 

serviços, obras, eventos internos e externos, divulgações de caráter legal, 

educativo, informativo ou de orientação social da Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio Grande do Norte, controle das inserções publicitárias (mídias contratadas) 

nos veículos de divulgação, tais como jornal impresso, sites, TV, rádio, dentre outros, 

conforme descrições e condições contidas no Anexo I (Briefing) do Edital e seus 

anexos, é do tipo MELHOR TÉCNICA. Declarada aberta a sessão, dando início aos 

trabalhos foi realizado credenciamento das empresas presentes e o Presidente fez 

a chamada, para entregar os 04 (quatro) envelopes (03 envelopes de propostas 

técnica e 01 de proposta de preço) exigidos no edital, dos licitantes a seguir: 

 
Empresa CNPJ/MF Representante 

EXECUTIVA AGENCIA DE 

COMUNICAÇÃO LTDA 

08.860.544/0001-50 Odemar Guilherme Caldas Neto – 

1245244/SSP-RN 
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ARMAÇÃO PROPAGANDA LTDA 09.113.457/00001-87 Francisco Augusto da Silva Neto – 

398/CRC-RN 

FAZ PROPAGANDA LTDA 12.686.820/0001-68 Ricardo Antonio Rosado de Holanda – 

144.375/SSP-RN 

CRIOLA PROPAGANDA LTDA 04.152.108/0001-50 Renato Quaresma de Maria – 

20693845-SSP/SP 

ART&C COMUNICAÇÃO 

INTEGRAL LTDA 

02.692.183/0001-89 Pablo Licurgo Damasceno Batista de 

Araújo – 1570235-SSP/RN 

RATIS RATIS COMUNICAÇÃO 

EIRELI 

26.546.926/0001-70 Pedro Ratis de Ratis – 886291-

ITEP/RN 

BASE PROPAGANDA LTDA 05.601.650/0001-06 José Alberto Dantas – 1101134-

ITEP/RN 

MARCA PROPAGANDA E 

MARKETING LTDA 

06.110.037/0001-59 José Ivan Neves Fernandes – 

01841346854-DETRAN/RN 

 

Nenhuma das empresas credenciadas, salvo a empresa ARMAÇÃO PROPAGANDA 

LTDA, CNPJ/MF nº 09.113.457/00001-87, está comprovando a condição de 

MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Os licitantes credenciados 

escolheram os representantes das empresas EXECUTIVA AGENCIA DE 

COMUNICAÇÃO, CRIOLA PROPAGANDA LTDA e ART&C COMUNICAÇÃO 

INTEGRAL LTDA, quais sejam Odemar Guilherme Caldas Neto, Renato Quaresma 

de Maria e Pablo Licurgo Damasceno Batista de Araújo, respectivamente, para 

representá-los. No que toca ao conteúdo do envelope “C”, ficou deliberado pela CPL 

e aceito pelos presentes que os representantes escolhidos pelos licitantes iriam 

rubricar as folhas dos conteúdos. Os envelopes “A”, apresentados sem identificação, 

num total de 08 (oito) envelopes foram sendo abertos na presença dos licitantes 

presentes, para que sejam posteriormente encaminhados à Subcomissão Técnica. Em 

prosseguimento ao certame, o Presidente da CPL concedeu vistas aos presentes do 

conteúdo do envelope “C” para que os representantes rubricassem as propostas do 

referido Envelope. Os membros da CPL também rubricaram as folhas dos envelopes 

apresentados. Foi franqueada a palavra aos presentes, o representante da empresa 

BASE PROPAGANDA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 05.601.650/0001-06, Sr. José 

Alberto Dantas, faz constar em ata que, ao início da sessão, solicitou o 

reaprazamento do certame em virtude de alteração substancial no edital decorrente 

do questionamento apresentado pela empresa EXECUTIVA AGENCIA DE 

COMUNICAÇÃO, que, no seu entender, alterou o instrumento convocatório, assim, 

sugeriu uma nova publicação abrindo a contagem do prazo inicialmente publicado, a 

CPL decidiu pela continuidade do certame, haja vista ter entendido que não houve 

modificação que ensejasse nova publicação do Edital. A comissão escolhida para 

representar as empresas participantes faz constar que a campanha que teve o 

conceito “a casa do debate” apresentou os títulos do plano de comunicação, via não 

identificada, em negrito, contrariando o item 10.2 do Edital; a campanha que teve o 

conceito “tv assembleia, sua janela para a cidadania” apresentou o orçamento com 
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custos internos, contrariando o item 10.4.4.3.b do Edital. A fim de encerrar a 

presente sessão, o Presidente cientificou os presentes da SUSPENSÃO da mesma 

para que o conteúdo dos envelopes A (lacrado) – via não identificada, e do envelope 

C sejam encaminhadas, mediante termo de recebimento, à Subcomissão Técnica, 

sorteada em 13/03/2019, para que seja feita a análise individualizada das mesmas e 

julgamento através de ata, com a planilha com as pontuações e de justificativa 

escrita das razões que as fundamentaram em cada caso, no que tange aos conteúdos 

dos envelopes A e C – abertos e conferidos pelos presentes nesta reunião – e 

reencaminhadas a esta CPL. Após isto, a CPL informou aos presentes que dará ciência 

da continuidade desta sessão através de publicidade, de acordo com os termos do 

Edital, no DOE – Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa do RN, 

disponibilizado no portal eletrônico da ALRN e por meio de e-mail. Os envelopes “B” 

e “D” permanecerão lacrados e sob a guarda desta CPL, para abertura no momento 

apropriado. Conclusivamente, comunicando que esta ata será disponibilizada a mesma 

versão integral no site AL/RN (aba licitações), notadamente no link referente a este 

certame. Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos, e eu, 

Thiago Antunes Bezerra_______________, presidente da CPL-AL/RN, lavrei a 

presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos 

demais membros da Comissão Permanente de Licitação e licitantes participantes. 

 

 

Thiago Antunes Bezerra 

Presidente 

 

 

Ana Clarissa Bezerra Galvão de Araújo 

Membro 

 

 

André Luiz Galvão e Silva 

Membro 

 

 

Mateus Carvalho de Lima 

Membro 

 

 

EXECUTIVA AGENCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.860.544/0001-50 

Odemar Guilherme Caldas Neto – 1245244/SSP-RN 
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ARMAÇÃO PROPAGANDA LTDA - 09.113.457/00001-87 

Francisco Augusto da Silva Neto – 398/CRC-RN 

 

 

FAZ PROPAGANDA LTDA - 12.686.820/0001-68 

Ricardo Antonio Rosado de Holanda – 144.375/SSP-RN 

 

 

CRIOLA PROPAGANDA LTDA - 04.152.108/0001-50 

Renato Quaresma de Maria – 20693845-SSP/SP 

 

 

ART&C COMUNICAÇÃO INTEGRAL LTDA - 02.692.183/0001-89 

Pablo Licurgo Damasceno Batista de Araújo – 1570235-SSP/RN 

 

 

RATIS RATIS COMUNICAÇÃO EIRELI - 26.546.926/0001-70 

Pedro Ratis de Ratis – 886291-ITEP/RN 

 

 

BASE PROPAGANDA LTDA - 05.601.650/0001-06 

José Alberto Dantas – 1101134-ITEP/RN 

 

 

MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA - 06.110.037/0001-59 

José Ivan Neves Fernandes – 01841346854-DETRAN/RN 


