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ATA DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2018 

 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na promoção e execução de eventos para a 
realização do “Encontro Gaúcho da Psicologia – A Psicologia faz a Diferença”, a ser realizado de 
16/8/2018 a 18/8/2018, em Porto Alegre/RS, consistindo no planejamento, organização, 
coordenação, execução e operacionalização, com o fornecimento de infraestrutura e de apoio 
logístico, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante 
do presente Edital, e de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas. 
 
  Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, na sede do 
Conselho Regional de Psicologia da 7ª Região, Av. Protásio Alves, 2854, auditório, Porto Alegre, 
às 15:00 horas, foram abertos os trabalhos pela Comissão Permanente de Licitações – CPL - 
integrada neste ato pelos seguintes membros: Silvio Augusto Lopes Iensen, na condição de 
Conselheiro Presidente da CPL, Evelise Arispe de Campos e Marcelo Borges Teixeira, ambos 
membros integrantes da CPL. Contou também com a presença do Dr. Mauro Alexandre 
Pizzolatto, assessor jurídico do CRPRS. 
 
  Aberta a sessão com o recebimento dos envelopes contendo os documentos de 
habilitação e as propostas de preço, 03 (três) empresas compareceram ao certame, a saber: 
 

1. LS LOCAÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, CNPJ:09.031.612/0001-16; não 
representada na sessão, documentos recebidos via Correios. 

2. CAPACITÁ EVENTOS EIRELI, CNPJ:00.903.052/0001-78, representada por Caren 
Alessandra Frizzo de Azeredo; 

3. GIOVANNA EVENTOS LTDA, CNPJ:14.457.551/0001-93; representada por Giovanna 
Dalpias Bassani Montani. 

 
  A seguir, foi procedida a abertura dos envelopes nº 1 (documentos de habilitação) 
que passou pelos membros da Comissão Permanente de Licitação para inicial rubrica e contagem 
das laudas, sendo: 
 

1. LS LOCAÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA: 69 (sessenta e nove) laudas; 
2. CAPACITÁ EVENTOS EIRELI: 52 (cinquenta e duas) laudas; 
3. GIOVANNA EVENTOS LTDA: 34 (trinta e quatro) laudas. 

 
  Os envelopes contendo as propostas de preço foram devidamente acondicionados 
em envelopes separados, identificados, lacrados e rubricados pelos presentes e pela comissão de 
licitação. 
 
  As representantes da empresa GIOVANNA EVENTOS LTDA e da empresa 
CAPACITÁ EVENTOS EIRELI apontaram que o Balanço Patrimonial apresentado pela empresa 
LS LOCAÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA refere-se ao ano exercício 2016. 
 
  A representante da empresa CAPACITÁ EVENTOS EIRELI aponta que o atestado 
de capacidade técnica emitido pela empresa Springer, apresentada pela licitante GIOVANNA 
EVENTOS LTDA, não atende ao edital quanto ao teor do evento realizado. 
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Considerando a necessidade de se fazer a conferência da autenticidade das 

certidões fiscais emitidas pela internet, bem como análise do restante da documentação de 
habilitação apresentada, a sessão restou suspensa. A Comissão Permanente de Licitações se 
reunirá oportunamente para analisar a documentação e, mediante publicação e informação direta 
aos licitantes, bem como no site do CRPRS, publicará o resultado do julgamento da fase de 
habilitação. 
 

Nada mais sendo tratado, foram encerrados os trabalhos às 15:55 horas, sendo assinada a 
ata pelos integrantes da Comissão e os demais presentes neste ato. 
 
 
 
 
Silvio Augusto Lopes Iensen – Presidente da CPL 
 
 
 
Evelise Arispe de Campos – Membro da CPL 
 
 
 
Marcelo Borges Teixeira – Membro da CPL 
 
 
 
Mauro Alexandre Pizzolatto – Assessor Jurídico 
 
 
 
EMPRESAS LICITANTES: 
 
 
 
 
GIOVANNA EVENTOS LTDA: representada por Giovanna Dalpias Bassani Montani. 
 
 
 
CAPACITÁ EVENTOS EIRELI: representada por Caren Alessandra Frizzo de Azeredo 


