ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES COM OS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO
Edital 011.2016 - Cotação prévia de preços 019.2016
Convênio nº 776108/2012 - SICONV nº 045683/2012– MT/SENAES

No dia 18 de outubro de 2016, após o prazo estabelecido para a entrega dos envelopes com os
documentos de habilitação e proposta de preço, a Comissão de Licitação reuniu-se na sala de
reuniões do Instituto Rede Terra, situada a Rodovia BR 040 – Km 095, Bairro JK, Cristalina/GO
CEP: 73.850-000 para análise de propostas recebidas referente ao Edital 0011.2016 – Cotação
de Preços 019.2016, que trata-se da seleção de proposta para a de contratação de pessoa
jurídica especializada em impressão gráfica, para impressão de cadernos/manuais da economia
solidaria e agricultura familiar, decorrentes do Projeto de Apoio e Fortalecimento das Redes
Cooperação constituídas por empreendimentos econômicos solidários em cadeias produtivas e
arranjos econômicos territoriais e setoriais de produção, comercialização e consumo sustentáveis
e solidários, em empreendimentos de economia solidária nos municípios de: Cristalina/GO,
Luziânia/GO, Cidade Ocidental/GO, Valparaíso de Goiás/GO, Formosa/GO e no Distrito Federal
no Projeto de Fortalecimento e expansão da Rede de Cooperação Solidária - Rede Terra, no
âmbito do Convênio nº 776108/2012 – SICONV nº 045683/2012 – MT/SENAES. O processo
recebeu propostas das seguintes empresas: 1) G.M de Barros Eireli – ME - CNPJ:
23.286.142/0001-62. 2) Gráfica Mais - CNPJ: 16.699.170/0001-46. 3) Companhia da Cor Stúdio
Gráfico Ltda - CNPJ: 02.587.457/0001-70. 4) Lunagraf Gráfica e Editora Ltda - CNPJ:
12.589.764/0001-43. 5) Teixeira Impressão Digital e Solução Gráficas – CNPJ: 17.615.848/000128 e 6) MC Soluções Gráficas e Representação Ltda – CNPJ: 17.595.626/0001-90, ao realizar a
análise das propostas recebidas a comissão de licitação percebeu um descompasso grande entre
os valores apresentados, percebendo assim que houve má compreensão do produto final
desejado para contratação, sendo assim a Comissão deliberou pela republicação do Edital n⁰
011/2016, Cotação n⁰ 019/2016, incluindo maiores detalhamentos do produto e novo prazo de
entrega dos envelopes com os Documentos de Habilitação e Proposta. Nada mais havendo a
tratar e encerrada a presente fase licitatória, lavrou-se a presente Ata que, após lida, vai assinada
pela Presidente da Comissão de Licitação.

Cristalina/GO, 18 de outubro de 2016.

Luiz Carlos Simion
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

