
NOTA DE ESCLARECIMENTO II  

 
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 COMUNICA A TODOS O QUE SEGUE: 
 
À vista dos pedidos de desligamento da subcomissão técnica de que trata o item 11 do Edital da 
Concorrência em epígrafe, formalizados pelos 2 (dois) membros titulares vinculados à Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Srs. Cristiano Nether Guerra e Àlvaro Hummes Bitencourt, 
cabe-nos informar que foram convocados para o mister de proceder ao julgamento técnico da licitação em 
curso os membros suplentes de tal subcomissão, Srs. Carlos Eugênio de Azevedo Gonçalves e Elvio Alberto 
dos Santos – ambos pertencentes ao quadro de servidores do Poder Legislativo do RS.  
 
Em síntese, a motivação para tais pedidos de desligamento (documentação contida no processo eletrônico n.º 
2909-01.00/17-2 – expediente esse anexado ao processo em epígrafe) reside no fato de ambos servidores 
estarem lotados em gabinetes parlamentares de Deputados Estaduais que, no ano corrente – mais 
precisamente a partir de 31-01-2017 -, foram eleitos para compor a Mesa Diretora da AL-RS. Em virtude 
disso, esses servidores entenderam por bem requerer o desligamento da aludida subcomissão.  
 
Impende anotar que os dois pedidos foram formalizados e remetidos à Superintendência Geral da AL-RS que, 
por sua vez, encaminhou tais documentos ao exame jurídico de competência da douta Procuradoria deste 
Parlamento. 
 
Nessa esteira, o Procurador Geral desta Casa, Dr. Fernando Ferreira, exarou a Promoção n.º 36.231/2017, na 
qual, em síntese apertada, procedeu ao exame dos pedidos e aduziu, em última instância, a pertinência 
quanto à motivação para tais desistências. Bem assim apontou recomendações acerca dos procedimentos a 
serem adotados em vista da situação posta, consoante trechos de seu parecer colacionados a seguir: 

“(...) 3. É de ser reconhecido que ambos os ora solicitantes são servidores detentores de cargos de 
provimento em comissão vinculados aos senhores Deputados Juvir Costella e Frederico Antunes, sendo 
que ambos foram eleitos, em 31/01/2017, respectivamente, como Segundo Secretário e Segundo 
Vice-Presidente da Mesa. 

De tal forma, entenderam os solicitantes que a atual atribuição de seus superiores imediatos, como 
dirigentes da Mesa da Assembleia Legislativa, não recomendaria suas permanências como membros da 
Subcomissão Técnica, ainda mais pelo fato de a Mesa ser o órgão de administração superior do Poder 
Legislativo, sendo-lhe atribuído a deliberação final, inclusive, sobre assuntos de cunho administrativo, o 
que envolve, por óbvio, a Concorrência n.º 01/2017. (...) 

Ou seja, esta Casa Legislativa já havia, em 09/11/2016, sorteado os três membros titulares da 
Subcomissão Técnica atinente à Concorrência n.º 01/2017, bem como os três suplentes. 

O próprio edital da Concorrência n.º 01/2017 possui dispositivo expresso (item 11.2) quanto ao sorteio 
de suplentes. 

5. Assim, em face das renúncias apresentadas pelos servidores acima nominados, os quais invocam 
razões pertinentes a justificar seus respectivos pedidos, é de ser formalizada, nos autos da Concorrência 
n.º 01/2017, a referida saída dos renunciantes, bem como a assunção, à titularidade, de dois dos 
suplentes igualmente sorteados, dando-se prosseguimento ao procedimento licitatório em curso.” 

Ante o exposto, reitera-se que, em decorrência da renúncia oficial dos 2 (dois) membros titulares da 
subcomissão técnica, já nominados – ambos pertencentes ao quadro de servidores da AL-RS -, a Comissão 
de Licitações tratou de convocar os respectivos suplentes, igualmente pertencentes ao quadro deste Poder 
Legislativo. Tais servidores estão indicados no item 11 do Edital da Concorrência n.º 01/2017 e nominados 
na tabela abaixo (extraída do citado edital), os quais serão responsáveis, juntamente com o membro titular 
sem vínculo com a AL-RS, pelo julgamento técnico da licitação em trato: 



Relação dos membros suplentes  Graduação/Formação 

Carlos Eugênio de Azevedo Gonçalves * Comunicação Social/Relações Públicas 

Elvio Alberto dos Santos * Comunicação Social/Jornalismo 

(*) Obs. 1: Profissionais sorteados pertencentes ao quadro funcional da Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio Grande do Sul. 

Por fim, cumpre assinalar que, tão logo encerrado o julgamento de competência da subcomissão técnica, a 
Comissão de Licitações encaminhará correspondência eletrônica de convocação formal a todas as licitantes 
participantes da Concorrência n.º 01/2017, dando conta da data e horário da sessão pública destinada à 
abertura dos envelopes de n.º 2 e à divulgação do resultado final do julgamento técnico, em consonância com 
o disposto no subitem 12.13 do Edital. 

Em 21-03-2017. 

Ricardo Germano Steno, 

Presidente da Comissão de Licitações – Diretor do DCAP/AL-RS 

 


