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ATA DA LICITAÇÃO CONVITE Nº 07/2016

Aos 03  dias do mês de novembro do ano de dois mil  e dezesseis,  na sede do
Conselho Regional de Psicologia da 7ª Região, Av. Protásio Alves, 2854, auditório, Porto Alegre,
às 10:30 horas foram abertos os trabalhos pela Comissão Permanente de Licitações, integrada
neste ato pelos seguintes membros: Evelise Arispe de Campos e Ewerton Fraga Dornelles.

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. Gráfica e Editora Relâmpago Ltda, representada por Alexsander Lopes da Silva;
2. Artemais Gráfica Ltda ME, não representada;
3. Postal Digital Gráfica Expressa, representada por Richard Simoes Pires Sacks.

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. Gráfica e Editora Relâmpago Ltda, 26 (vinte e seis) laudas;
2. Artemais Gráfica Ltda ME, 16 (dezesseis) laudas;
3. Postal Digital Gráfica Expressa, 23 (vinte e três) laudas.

Os envelopes contendo as propostas de preço foram devidamente acondicionados
em um envelope separado, identificado, lacrado e rubricado pelos presentes e pela comissão de
licitação.

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  11:45 horas, sendo
assinada a ata pelos integrantes da Comissão e os demais presentes neste ato.

Evelise Arispe de Campos – Membro da CPL

Ewerton Fraga Dornelles – Membro da CPL
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EMPRESAS LICITANTES:

Alexsander Lopes da Silva - Gráfica e Editora Relâmpago Ltda

Richard Simões Pires Sacks - Postal Digital Gráfica Expressa
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