
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE N.º 4) E 
ABERTURA DO PRAZO RECURSAL 

 
CONCORRÊNCIA N.º 01/2017  PROCESSO N.º 3737-01.00/16-5 
 
OBJETO: Contratação de agência especializada para prestação de serviços de publicidade, 
realizados integradamente, com abrangência estadual, para a Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio Grande do Sul, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos. 
 
A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS 
informa o resultado do julgamento de preços: 
 
Classificação 

Geral 
Concorrente Pontuação da 

Proposta de Preços 
1º lugar Pública Comunicação Ltda. (Moove) 75 pontos 
2º lugar GlobalComm Comunicação e Marketing Ltda. 75 pontos 
3º lugar  Escala Comunicação e Marketing 75 pontos 
4º lugar Intal Comunicação Ltda. (Integrada) 75 pontos 
5º lugar JSMAX Publicidade e Propaganda Ltda. 75 pontos 
6º lugar SLM Comunicação e Marketing Ltda. 75 pontos 
7º lugar Rauppur Comunicação Ltda. (Rage) Desclassificada * 
8º lugar Alvo Global – Publicidade e Propaganda Ltda. 100 pontos 

* por descumprimento ao subitem 8.4 do Edital 

 
Nos termos do subitem 12.15.1 do Edital, a licitante melhor classificada, Pública, instada que foi 
pela Comissão em sede de negociação, aceitou igualar os patamares de desconto percentual e 
honorários da licitante detentora da melhor proposta de preços, Alvo Global, com o que sua 
proposta de preços passou a indicar os seguintes percentuais: item “A” equivalente a 80%; item 
“B” equivalente a 3%; item “C” equivalente a 3%; e item “D” correspondente a 8%. Com isso, a 
concorrente Pública Comunicação Ltda. permanece em 1º lugar na Concorrência n.º 01/2017. 
 
Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventual interposição de recurso, conforme o 
disposto no subitem 12.16 do instrumento convocatório. A ata n.º 05 – abertura dos envelopes n.º 4 
(propostas de preços) – está disponível no portal da AL-RS na internet, no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.al.rs.gov.br/compras. 
 

 

Ricardo Germano Steno, 
Presidente da Comissão de Licitações da AL-RS. 

 


