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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

ATA
SESSÃO PÚBLICA DE N.º 07/21 DA ACS/CREA-PR REALIZADA NO DIA NOVE DE ABRIL
DE DOIS MIL E VINTE E UM.
Objeto: Sessão pública para apresentação de propostas para prestação do serviço de pesquisa
Aos nove dias do mês de março 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 pesquisa, conforme divulgado no sítio do CREA-PR e
publicado no Diário Oficial do Estado, no dia nove de abril de dois mil e vinte e um, Edição n.º 66, página
140. Participaram a representante da contratada Trade Comunicação e Marketing Eireli, Renata Pizza; as
representantes do Grupo Datacenso, Renata Shimoyama e Adriane Feitas; e a representante da Paraná
Pesquisas, Tatiani Ara. Em seguida foram conferidos e abertos os envelopes com os documentos solicitados
em Edital e as propostas de preços das empresas Grupo Datacenso, CNPJ n.º 23.712.344/0001-29, no valor
de R$ 301.386,00 (trezentos e um mil trezentos e oitenta e seis reais) para a opção 1 de pesquisa e R$
186.876,00 (cento e oitenta e seis mil oitocentos e setenta e seis reais) para a opção 2 de pesquisa, porém, por
não apresentar documento de registro junto ao CONRE, solicitado em Edital, a empresa foi desclassificada;
Zoom, CNPJ n.º 03.566.875/0001-43, no valor de R$ 398.700,00 (trezentos e noventa e oito mil e setecentos
reais) para a opção 1 de pesquisa e R$ 274.200,00 (duzentos e setenta e quatro mil e duzentos reais) para a
opção 2 de pesquisa; e Paraná Pesquisas, CNPJ n.º 81.908.345/0001-40, no valor de R$ 269.600,00
(duzentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais) para a opção 1 de pesquisa e R$ 159.500,00 (cento e
cinquenta e nove mil e quinhentos reais) para a opção 2 de pesquisa. As propostas então foram classificadas
na seguinte ordem:
Pesquisa 1
Pesquisa 2
PARTIPANTES PROPONENTES
PREÇO R$
PREÇO R$
Paraná Pesquisas
269.600,00
159.500,00
Zoom
398.700,00
274.200,00
Datacenso
301.386,00
186.876,00
Ato contínuo, foram conferidas as informações apresentadas nas propostas de preço das empresas
classificadas. Não havendo manifestações, foi encerrada a sessão pela jornalista Débora Irene Pereira às dez
horas, da qual a ata vai lida e assinada pelas representantes do Crea-PR e Trade, e enviada por e-mail aos
representantes das empresas Zoom e Datacenso.
Documento assinado eletronicamente por Debora Irene Pereira, Jornalista, em 25/05/2021, às 18:15,
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 26/05/2021, às
09:24, 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 0555439 e o código CRC AE9E5C58.
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