
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E AVISO DE 

ABERTURA DA TERCEIRA SESSÃO 

 

Concorrência Pública nº 001/2019 

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). 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, por meio da Comissão Permanente de Licitação, COMUNICA aos 

licitantes de demais interessados que, a Autoridade Superior desta Casa 

Legislativa, decidiu pelo conhecimento tempestivo dos recursos interpostos 

pelas empresas: ARMAÇÃO PROPAGANDA LTDA, inscrita no CNPJ/MF, 

sob o nº 09.113.457/00001-87, MARCA PROPAGANDA E MARKETING 

LTDA inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.110.037/0001-59, CRIOLA 

PROPAGANDA LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 04.152.108/0001-50 e 

FAZ PROPAGANDA LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 12.686.820/0001-

68, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso Administrativo impetrado 

pela empresa ARMAÇÃO PROPAGANDA LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o 

nº 09.113.457/00001-87, mantendo-a DESLASSIFICADA. acolhendo, assim, as 

razões que motivaram a desclassificação pela CPL. Continuando, resolve DAR 

PROVIMENTO TOTAL ao recurso interposto pela empresa MARCA 

PROPAGANDA E MARKETING LTDA., inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 

06.110.037/0001-59, acolhendo as razões da CPL para Classificar a referida 

empresa. Ademais, resolve DAR PROVIMENTO PARCIAL aos recursos 

apresentados pelas empresas CRIOLA PROPAGANDA LTDA., inscrita no 

CNPJ/MF, sob o nº 04.152.108/0001-50 e FAZ PROPAGANDA LTDA., 

inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 12.686.820/0001-68 nos termos proposto pela 

Subcomissão Técnica referendado pela Comissão Permanente de Licitação. 

O presidente da Comissão Permanente de Licitação informa ainda que, fica 

agendada a abertura da terceira sessão para abertura do envelope “D” para o dia 

31 de maio de 2019, às 9h (nove) horas, horário de Brasília, na sala de licitações 

da Assembleia Legislativa, localizada na rua Jundiaí, 481, Tirol – Natal. 

Os autos do processos encontram-se a disposição dos licitantes e demais 

interessados na mesma sala acima citada. 

Telefone: (84) 32329748, e-mail: pregaoalrn@hotmail.com . 

Natal/RN, 27 de maio de 2019. 
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Presidente CPL-AL/RN em Substituição Legal 
 


