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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
CONVITE Nº 01-A/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2018 

 
 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de editoração e revisão ortográfica 
para a revista EntreLinhas, mantendo o projeto gráfico atual, com criação e desenvolvimento do 
ambiente web para a versão digital da revista, prevendo conteúdo interativo, editoração, revisão e 
inserção de links, vídeos, áudios e outros acessos para a versão digital, utilizando a versão 
impressa da revista e os conteúdos digitais enviados pelo CRP/RS, conforme especificado no 
Termo de Referência,  Anexo I do edital. 
 
  Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, na sede do Conselho 
Regional de Psicologia Sétima Região, Av. Protásio Alves, 2854, Porto Alegre, às 16h30min, 
foram abertos os trabalhos pela Comissão Permanente de Licitações – CPL –  integrada neste ato 
por Marcelo Borges Teixeira, membro integrante da CPL. 
 
  Aberta a sessão, com somente um licitante presente, a representante da ENFATO 
AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA, promoveu-se a abertura do envelope lacrado, após as vistas do 
membro da comissão de licitações para inicial rubrica e contagem das laudas, sendo: 
 

1. ENFATO AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA: 01 (uma) lauda; e preço ofertado de R$ 
25.280,00 (vinte e cinco mil, duzentos e oitenta reais), conforme requisitos do edital. 

 

 Em função do menor preço e conformidades de proposta, declara-se vencedora do 
certame a proposta apresentada pela licitante ENFATO AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA. O 
resultado deste julgamento será encaminhado para as empresas licitantes via e-mail e publicado 
no site do CRPRS. Fica aberto o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis para interposição de 
recursos. 
 
 Ficará disponível o envelope da proposta de preços, lacrado, das licitantes STAMPA 
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EIRELI – ME e CIBELE GULARTT AVENDANO 00952071045 
para retirada no prazo de 15 dias. Caso não seja retirado, o envelope será descartado. 

 Nada mais sendo tratado, foram encerrados os trabalhos às 16h40min, sendo assinada a 
ata pelos presentes neste ato. 

 
 
 

 
Marcelo Borges Teixeira – Membro da CPL 
 

 
 
 

ENFATO AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA, representada por Mariana Turkenicz. 
 


