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ATA DO ATO DE ABERTURA DO ENVELOPE “HABILITAÇÃO” REFERENTE AO 

CONVITE CFESS N° 04/2016 

 

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sede do Conselho 

Federal de Serviço Social, sito a SCS, Quadra 02, Edifício Serra Dourada, Salas 312/318, 

Brasília, Distrito Federal, foi realizado ato público para abertura dos Envelopes contendo as 

Propostas de Preço referentes ao Convite CFESS nº 04/2016, objetivando a contratação de 

empresa gráfica de grandes formatos para execução de serviços de impressão, a seguir 

especificado especificado: 2.1) Outdoor – papel AP 90g, em policromia, medindo  9,00m x 

3.00m. Quantidade Total de 113 (cento e treze) unidades, nas seguintes quantidades por arte: 

2.1.1. 65 (sessenta e cinco) unidades impressas no modelo da Arte 1; 2.1.2. 48 (quarenta e 

oito) unidades impressas no modelo da Arte 2; 2.2) Busdoor – impresso em adesivo vinílico, 

com qualidade de impressão digital mínima de 740 DPI, na quantidade total de 36 (trinta e 

seis) unidades, sendo 19 (dezenove) impressões na arte 1 e 17 (dezessete) impressões na arte 

2, nos seguintes formatos e quantidades por arte: 2.2.1) busdoor com área útil medindo 1,90m x 

0,90m. Quantidade: 18 (dezoito) unidades, sendo: 09(nove) impressão na arte 1 e 09(nove) 

impressões na arte 2; 2.2.2) busdoor com área útil medindo 1,80m x 0,90m. Quantidade 07 

(sete) unidades, sendo: 04(quatro) impressões na arte 1 e 03(três) impressões na arte 2; 

2.2.3) busdoor com área útil medindo 2,15 x 1,00m. Quantidade 10 (dez) unidades, sendo: 

05(cinco) impressão na arte 1 e 05(cinco) impressões na arte 2; 2.2.4) busdoor com área útil  

medindo 2,10 x 1,10m. Quantidade 01(uma) unidade, sendo: 01(uma) impressões na arte 1; 

2.3) Banner alusivo ao Dia do Assistente Social – em material de lona vinílica, com acabamento 

de bastão e corda, no formato 1,50m x 1,00m, na quantidade total de 56 (cinquenta e seis) 

unidades, nos seguintes quantidades por arte: 2.3.1. 28 (vinte e oito) unidades impressas no 

modelo da Arte 1; 2.3.2. 28 (vinte e oito) unidades impressas no modelo da Arte 2. As artes 

finais são fornecidas pelo CFESS. Presentes ao ato Diogo Adjuto e Gleyton Carvalho Amacena, 

membros da CPL, e Sandra Helena Sempé, presidente da CPL. Para o Convite CFESS nº 

04/2016 foram convidadas as seguintes empresas: PAPELARIA E INFORMÁTICA PAPEL 

LINK LTDA ME; PORTAL RICHA PAINÉIS LTDA-ME; MRS MARKETING E 

SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELLI; GRÁFICA OLHAR DIGITAL; CAPITAL MÍDIAS 

BRASÍLIA. A empresa CAPITAL MÍDIAS BRASÍLIA apresentou documento desistindo de 

participar do certame licitatório. As empresas PAPELARIA E INFORMÁTICA PAPEL 

LINK LTDA ME; PORTAL RICHA PAINÉIS LTDA-ME; MRS MARKETING E 

SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELLI compareceram ao ato de abertura e apresentaram os 

envelopes 1 e 2 conforme especificado no edital. A Comissão Permanente de Licitação deu por 

aberto o Ato e passou a abrir os Envelopes “Habilitação”. Depois da análise de seus conteúdos, 

as empresas participantes deste procedimento licitatório, a saber PAPELARIA E 

INFORMÁTICA PAPEL LINK LTDA ME; PORTAL RICHA PAINÉIS LTDA-ME; 

MRS MARKETING E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELLI, foram consideradas 

HABILITADAS, tendo em vista que apresentaram os documentos relativos a Habilitação em 

conformidade com o instrumento convocatório. Perguntado sobre o interesse de interposição de 

recursos, as empresas declararam a desistência. Após a CPL abriu os envelopes “Proposta de 

preços” com os valores globais apresentados por cada empresa licitante, que são os seguintes: 

PAPELARIA E INFORMÁTICA PAPEL LINK LTDA ME no valor global de R$ 26.443,86 

(vinte e seis mil e quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos); PORTAL 
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RICHA PAINÉIS LTDA-ME no valor global de R$ 26.924,00 (vinte e seis mil e novecentos e 

vinte e quatro reais); MRS MARKETING E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELLI no valor 

global de R$ 27.344,12 (vinte e sete mil e trezentos e quarenta e quatro reais e doze 

centavos). Depois da leitura dos valores globais, as Propostas de Preço foram devidamente 

rubricadas pelos presentes. Depois da análise de seus conteúdos, considerou as empresas: 

PAPELARIA E INFORMÁTICA PAPEL LINK LTDA ME; PORTAL RICHA PAINÉIS 

LTDA-ME; MRS MARKETING E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELLI, participantes da 

segunda fase deste procedimento licitatório, CLASSIFICADAS, tendo em vista que 

apresentaram a Proposta de Preço em conformidade com o instrumento convocatório. Ato 

Contínuo a Comissão Permanente de Licitação DECLAROU VENCEDORA a empresa 

PAPELARIA E INFORMÁTICA PAPEL LINK LTDA ME por ter apresentado o menor 

preço global de R$ 26.443,86 (vinte e seis mil e quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta 

e seis centavos) para a execução dos serviços objeto deste Convite e ter sido considerada 

classificada. Perguntado aos representantes das empresas participantes acerca do interesse em 

interpor recurso contra a decisão da CPL, esses declaram que desistem da interposição de 

recurso, dando andamento aos trâmites desta licitação. Esta Ata foi lida e aprovada pelos 

presentes. Nada mais havendo a tratar, o presente Ato foi encerrado às 15horas 35 minutos. 
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