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ATA SESSÃO PÚBLICA DE N.º 04/21 DA ACS/CREA-PR

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE N.º 04/21 DA ACS/CREA-PR REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE
FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

Objeto: Sessão pública para apresentação de propostas para prestação do serviço de produção de
conteúdo e estratégia digital, para o período de 1º de março a 25 de julho de 2021

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, a
Jornalista da Assessoria de Comunicação do Crea-PR, setor responsável pelo Contrato de Prestação de
Serviços n.º 121/C/2019, aditamento n.º 102/P/2020, Débora Irene Pereira, abriu a sessão pública on-line,
referente à apresentação de proposta de prestação do serviço de produção de conteúdo e estratégia digital,
para o período de 1º de março a 25 de julho de 2021 para o CREA-PR, conforme divulgado no sítio do
CREA-PR e publicado no Diário Oficial do Estado, no dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte um,
 Edição n.º 37, página 126. Participou a representante da contratada Trade Comunicação e Marketing Eireli,
Renata Pizza. Em seguida foram conferidos e abertos os envelopes de propostas de preços das empresas
Salish Comunicação Eireli (Salish), CNPJ n.º 07.032.757/0001-06, no valor mensal de R$ 19.700,00
(dezenove mil e setecentos reais), sendo o valor total R$ 98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos reais);
HouseCricket – Inteligência Digital S/A (House Cricket), CNPJ n.º 11.011.363/0001-49, no valor mensal de
R$ 65.773,00 (sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e três reais), sendo o valor total R$ 328.864,00
(trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais); Olik Comunicação Ltda (Olik
Comunicação), CNPJ n.º 12.058.990/0001-06, no valor mensal de R$ 23.390,00 (vinte e três mil trezentos e
noventa reais), sendo o valor total de R$ 116.950,00 (cento e dezesseis mil novecentos e cinquenta reais);
Agência Action.com (Action), CNPJ n.º 16.872.512/0001-88, no valor mensal de R$ R$ 40.600,00 (quarenta
mil e seiscentos reais), sendo o valor total de R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais); sendo classificadas
na seguinte ordem:

PARTIPANTES PROPONENTES TOTAL PREÇO R$

Salish 98.500,00

Olik 116.950,00

Action 203.000,00

House Cricket 328.864,00

Ato contínuo, foram conferidas as informações apresentadas nas propostas de preço. Não havendo
manifestações, foi encerrada a sessão pela Jornalista Débora Irene Pereira às dez horas, da qual a ata vai lida
e assinada por todos.

Documento assinado eletronicamente por Debora Irene Pereira, Jornalista, em 30/03/2021, às 01:15,



conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Renata de Pizza da Silva, Usuário Externo, em 31/03/2021, às
09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o
código verificador 0499038 e o código CRC 283735EF.
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