Pregão Eletrônico
925168.72018 .2340 .4966 .1341816

Conselho Federal de Fisiot. e Terapia Ocupacional
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00007/2018 (SRP)
Às 09:30 horas do dia 06 de julho de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 93/2018 de 09/02/2018, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005,
referente ao Processo nº 09/0218, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00007/2018. Objeto:
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de Selos Institucionais para autenticação de
Diplomas de Especialização.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.
Item: 1
Descrição: SELO SEGURANÇA
Descrição Complementar: Formato quadrado e dimensões de 7,0cm de largura por 7,0 cm de altura, ficando
após seu destaque com 6,5cm de largura e 6,5cm de altura. Papel auto-adesivo, composto por frontal OFF-SET
branco, com gramatura de 56g/m2, com adesivo de base acrílico tipo permanente, emulsão, com gramatura de
27 g/m2 e liner protetor. Impressão em Talho-Doce Calcográfico Cilíndrico, na cor azul escura, contendo em
microtextos positivos e negativos, com imagem fantasma ou latente com a sigla TO ou F , conforme os dois tipos
de selos, sendo as quantidades máximas, 2.400 (dois mil e quatrocentos) e 12.000 (doze mil), respectivamente.
Fundo numismático, com 2 (duas) cores diferentes, uma para cada tipo de selo, (azul TO e verde - F), texto
COFFITO e logomarca impresso em tinta incolor reativa à luz ultravioleta. Faqueamento. Os selos sofrerão cortes
matriciais com espacejamento de 0,5 cm em 0,5 cm, com objetivo do selo se fragmentar quando da tentativa de
sua remoção da base aplicada. Apresentação em folhas na dimensão de 210 mm x 297 mm, contendo doze selos
em cada folha, agrupadas em pacotes de 250 folhas, formadas por meio de plástico termo encolhível e
acondicionadas em caixa de papelão.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.200
Unidade de fornecimento: Dúzia
Valor estimado: R$ 9,2500
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA, pelo melhor lance de R$ 48,0000 e a quantidade de
1.200 Dúzia .
Histórico
Item: 1 - SELO SEGURANÇA
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

61.418.141/0001-13 INDUSTRIA
GRAFICA
BRASILEIRA
LTDA

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

1.200

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 110,0000 R$ 132.000,0000 01/07/2018
10:03:52

Marca: próprio Licitante
Fabricante: próprio Licitante
Modelo / Versão: Conforme edital
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Formato quadrado e dimensões de 7,0cm de largura por 7,0
cm de altura, ficando após seu destaque com 6,5cm de largura e 6,5cm de altura. Papel auto-adesivo,
composto por frontal OFF-SET branco, com gramatura de 56g/m2, com adesivo de base acrílico tipo
permanente, emulsão, com gramatura de 27 g/m2 e liner protetor. Impressão em Talho-Doce Calcográfico
Cilíndrico, na cor azul escura, contendo em microtextos positivos e negativos, com imagem fantasma ou
latente com a sigla TO ou F , conforme os dois tipos de selos, sendo as quantidades máximas, 2.400 (dois
mil e quatrocentos) e 12.000 (doze mil), respectivamente. Fundo numismático, com 2 (duas) cores
diferentes, uma para cada tipo de selo, (azul TO e verde - F), texto COFFITO e logomarca impresso em
tinta incolor reativa à luz ultravioleta. Faqueamento. Os selos sofrerão cortes matriciais com
espacejamento de 0,5 cm em 0,5 cm, com objetivo do selo se fragmentar quando da tentativa de sua
remoção da base aplicada. Apresentação em folhas na dimensão de 210 mm x 297 mm, contendo doze
selos em cada folha, agrupadas em pacotes de 250 folhas, formadas por meio de plástico termo encolhível
e acondicionadas em caixa de papelão

03.514.896/0001-15

Não

Não

1.200

R$ 110,8800 R$ 133.056,0000

THOMAS
GREG &
SONS
GRAFICA E
SERVICOS,
INDUSTRIA
E COME

05/07/2018
18:45:37

Marca: Própria
Fabricante: Próprio
Modelo / Versão: Próprio
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Selos Institucionais, com elementos de segurança; Formato
quadrado e dimensões de 7,0cm de largura por 7,0 cm de altura, ficando após seu destaque com 6,5cm de
largura e 6,5cm de altura; Papel auto-adesivo, composto por frontal OFF-SET branco, com gramatura de
56g/m2, com adesivo de base acrílico tipo permanente, emulsão, com gramatura de 27 g/m2 e liner
protetor; Impressão em Talho-Doce Calcográfico Cilíndrico, na cor azul escura, contendo em microtextos
positivos e negativos, com imagem fantasma ou latente com a sigla “TO” ou “F”, conforme os dois tipos de
selos, sendo as quantidades máximas, 2.400 (dois mil e quatrocentos) e 12.000 (doze mil),
respectivamente; Fundo numismático, com 2 (duas) cores diferentes, uma para cada tipo de selo, (azul –
TO e verde - F), texto “COFFITO” e logomarca impresso em tinta incolor reativa à luz ultravioleta;
Faqueamento. Os selos sofrerão cortes matriciais com espacejamento de 0,5 cm em 0,5 cm, com objetivo
do selo se fragmentar quando da tentativa de sua remoção da base aplicada; Em folhas na dimensão de
210 mm x 297 mm, contendo doze selos em cada folha, agrupadas em pacotes de 250 folhas, formadas
por meio de plástico termo encolhível e acondicionadas em caixa de papelão.

08.692.190/0001-67 TRESS
IMPRESSOS
DE
SEGURANCA
LTDA

Sim

Sim

1.200

R$ 110,9800 R$ 133.176,0000 05/07/2018
11:59:08

Marca: TIS
Fabricante: TIS do Brasil
Modelo / Versão: TIS SELO COFFITO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Formato quadrado e dimensões de 7,0cm de largura por 7,0
cm de altura, ficando após seu destaque com 6,5cm de largura e 6,5cm de altura. Papel auto-adesivo,
composto por frontal OFF-SET branco, com gramatura de 56g/m2, com adesivo de base acrílico tipo
permanente, emulsão, com gramatura de 27 g/m2 e liner protetor. Impressão em Talho-Doce Calcográfico
Cilíndrico, na cor azul escura, contendo em microtextos positivos e negativos, com imagem fantasma ou
latente com a sigla TO ou F , conforme os dois tipos de selos, sendo as quantidades máximas, 2.400 (dois
mil e quatrocentos) e 12.000 (doze mil), respectivamente. Fundo numismático, com 2 (duas) cores
diferentes, uma para cada tipo de selo, (azul TO e verde - F), texto COFFITO e logomarca impresso em
tinta incolor reativa à luz ultravioleta. Faqueamento. Os selos sofrerão cortes matriciais com
espacejamento de 0,5 cm em 0,5 cm, com objetivo do selo se fragmentar quando da tentativa de sua
remoção da base aplicada. Apresentação em folhas na dimensão de 210 mm x 297 mm, contendo doze
selos em cada folha, agrupadas em pacotes de 250 folhas, formadas por meio de plástico termo encolhível
e acondicionadas em caixa de papelão.

13.410.297/0001-05 MNX
COMERCIAL
DE PAPEIS
LTDA

Sim

Sim

1.200

R$ 110,9800 R$ 133.176,0000 05/07/2018
19:08:59

Marca: MNX
Fabricante: MNXCOMERCIAL
Modelo / Versão: selo 70x70mm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Formato quadrado e dimensões de 7,0cm de largura por 7,0
cm de altura, ficando após seu destaque com 6,5cm de largura e 6,5cm de altura. Papel auto-adesivo,
composto por frontal OFF-SET branco, com gramatura de 56g/m2, com adesivo de base acrílico tipo
permanente, emulsão, com gramatura de 27 g/m2 e liner protetor. Impressão em Talho-Doce Calcográfico
Cilíndrico, na cor azul escura, contendo em microtextos positivos e negativos, com imagem fantasma ou
latente com a sigla TO ou F , conforme os dois tipos de selos, sendo as quantidades máximas, 2.400 (dois
mil e quatrocentos) e 12.000 (doze mil), respectivamente. Fundo numismático, com 2 (duas) cores
diferentes, uma para cada tipo de selo, (azul TO e verde - F), texto COFFITO e logomarca impresso em
tinta incolor reativa à luz ultravioleta. Faqueamento. Os selos sofrerão cortes matriciais com
espacejamento de 0,5 cm em 0,5 cm, com objetivo do selo se fragmentar quando da tentativa de sua
remoção da base aplicada. Apresentação em folhas na dimensão de 210 mm x 297 mm, contendo doze
selos em cada folha, agrupadas em pacotes de 250 folhas, formadas por meio de plástico termo encolhível
e acondicionadas em caixa de papelão. selo 70x70mm

01.523.959/0001-74 PAPELARIA
BRAGA
EIRELI

Sim

Sim

1.200

R$ 112,0000 R$ 134.400,0000 05/07/2018
09:38:26

Marca: IDR
Fabricante: IDR
Modelo / Versão: SELO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Formato quadrado e dimensões de 7,0cm de largura por 7,0
cm de altura, ficando após seu destaque com 6,5cm de largura e 6,5cm de altura. Papel auto-adesivo,
composto por frontal OFF-SET branco, com gramatura de 56g/m2, com adesivo de base acrílico tipo
permanente, emulsão, com gramatura de 27 g/m2 e liner protetor. Impressão em Talho-Doce Calcográfico
Cilíndrico, na cor azul escura, contendo em microtextos positivos e negativos, com imagem fantasma ou
latente com a sigla TO ou F , conforme os dois tipos de selos, sendo as quantidades máximas, 2.400 (dois
mil e quatrocentos) e 12.000 (doze mil), respectivamente. Fundo numismático, com 2 (duas) cores
diferentes, uma para cada tipo de selo, (azul TO e verde - F), texto COFFITO e logomarca impresso em
tinta incolor reativa à luz ultravioleta. Faqueamento. Os selos sofrerão cortes matriciais com
espacejamento de 0,5 cm em 0,5 cm, com objetivo do selo se fragmentar quando da tentativa de sua
remoção da base aplicada. Apresentação em folhas na dimensão de 210 mm x 297 mm, contendo doze

selos em cada folha, agrupadas em pacotes de 250 folhas, formadas por meio de plástico termo encolhível
e acondicionadas em caixa de papelão.

07.266.260/0001-52 MANOEL
CASSIO DE
SOUZA
GUEDES

Sim

Sim

1.200

R$ 156,0000 R$ 187.200,0000 05/07/2018
14:09:45

Marca: IDR
Fabricante: IDR
Modelo / Versão: IDR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Formato quadrado e dimensões de 7,0cm de largura por
7,0 cm de altura, ficando após seu destaque com 6,5cm de largura e 6,5cm de altura. Papel auto-adesivo,
composto por frontal OFF-SET branco, com gramatura de 56g/m2, com adesivo de base acrílico tipo
permanente, emulsão, com gramatura de 27 g/m2 e liner protetor. Impressão em Talho-Doce Calcográfico
Cilíndrico, na cor azul escura, contendo em microtextos positivos e negativos, com imagem fantasma ou
latente com a sigla TO ou F , conforme os dois tipos de selos, sendo as quantidades máximas, 2.400 (dois
mil e quatrocentos) e 12.000 (doze mil), respectivamente. Fundo numismático, com 2 (duas) cores
diferentes, uma para cada tipo de selo, (azul TO e verde - F), texto COFFITO e logomarca impresso em
tinta incolor reativa à luz ultravioleta. Faqueamento. Os selos sofrerão cortes matriciais com
espacejamento de 0,5 cm em 0,5 cm, com objetivo do selo se fragmentar quando da tentativa de sua
remoção da base aplicada. Apresentação em folhas na dimensão de 210 mm x 297 mm, contendo doze
selos em cada folha, agrupadas em pacotes de 250 folhas, formadas por meio de plástico termo encolhível
e acondicionadas em caixa de papelão.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 156,0000

07.266.260/0001-52

06/07/2018 09:30:18:783

R$ 112,0000

01.523.959/0001-74

06/07/2018 09:30:18:783

R$ 110,9800

08.692.190/0001-67

06/07/2018 09:30:18:783

R$ 110,9800

13.410.297/0001-05

06/07/2018 09:30:18:783

R$ 110,8800

03.514.896/0001-15

06/07/2018 09:30:18:783

R$ 110,0000

61.418.141/0001-13

06/07/2018 09:30:18:783

R$ 105,0000

61.418.141/0001-13

06/07/2018 09:34:39:253

R$ 113,0000

07.266.260/0001-52

06/07/2018 09:35:19:130

R$ 109,8000

07.266.260/0001-52

06/07/2018 10:26:07:763

R$ 104,0000

01.523.959/0001-74

06/07/2018 10:31:48:647

R$ 98,8000

61.418.141/0001-13

06/07/2018 10:33:51:780

R$ 97,0000

01.523.959/0001-74

06/07/2018 10:34:21:953

R$ 90,0000

61.418.141/0001-13

06/07/2018 10:35:27:020

R$ 89,0000

01.523.959/0001-74

06/07/2018 10:35:51:740

R$ 80,0000

61.418.141/0001-13

06/07/2018 10:36:29:853

R$ 79,0000

01.523.959/0001-74

06/07/2018 10:36:44:010

R$ 70,0000

61.418.141/0001-13

06/07/2018 10:37:02:637

R$ 69,0000

01.523.959/0001-74

06/07/2018 10:37:20:027

R$ 60,0000

61.418.141/0001-13

06/07/2018 10:37:34:077

R$ 55,0000

61.418.141/0001-13

06/07/2018 10:38:00:373

R$ 48,0000

61.418.141/0001-13

06/07/2018 10:38:22:797

R$ 80,0000

07.266.260/0001-52

06/07/2018 10:41:11:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

06/07/2018
09:32:08

Item aberto.

Iminência de Encerramento

06/07/2018
09:33:35

Batida iminente. Data/hora iminência: 06/07/2018 10:33:35.

Encerrado

06/07/2018
10:57:09

Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

06/07/2018
11:05:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor INDUSTRIA GRAFICA
BRASILEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 61.418.141/0001-13.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

06/07/2018
11:14:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INDUSTRIA
GRAFICA BRASILEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 61.418.141/0001-13.

Aceite

06/07/2018
11:46:16

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA GRAFICA
BRASILEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 61.418.141/0001-13, pelo melhor lance de
R$ 48,0000.

Habilitado

06/07/2018
11:48:56

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INDUSTRIA GRAFICA
BRASILEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 61.418.141/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

06/07/2018
09:30:38

Bom dia e bom certame aos participantes

Pregoeiro

06/07/2018
09:32:53

Alerto para o prazo de uma hora para lances

Sistema

06/07/2018
09:33:35

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:33 de 06/07/2018, após isso entrará
(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro

06/07/2018
10:16:06

Peço aos potenciais vencedores que já se movimentem no sentido de já dispor dos
documentos solicitados e da nova proposta comercial, em meio eletrônico para
agilizar a análise

Sistema

06/07/2018
10:57:18

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de
aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro

06/07/2018
11:05:01

Para INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA - Por gentileza, devido à
inoperância/lentidão da Consulta ao SICAF, poderia nos informar o CPF do sócio
majoritário da empresa e, nos encaminhar a proposta atualizada, Atestado de
Capacidade Técnica, bem como a documentação solicitada? O prazo será de 02
(duas) horas.

Sistema

06/07/2018
11:05:13

Senhor fornecedor INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA, CNPJ/CPF:
61.418.141/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema

06/07/2018
11:14:21

Senhor Pregoeiro, o fornecedor INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA, CNPJ/CPF:
61.418.141/0001-13, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema

06/07/2018
11:48:56

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para
os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro

06/07/2018
11:49:23

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/07/2018 às
12:20:00.

Pregoeiro

06/07/2018
11:51:17

Todos os documentos foram recebidos e aceitos, bem como as consultas adicionais
realizadas, nada obtivemos que desabonasse a licitante vencedora. Esclareço ainda
que o valor unitário estimado aqui estava por selo e, que o valor obtido
corresponde ao valor da Folha com 12 unidades de selo, tal qual descrito no Edital
e está tudo certo com a proposta recebida.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Observações

Abertura de Prazo

06/07/2018
11:48:56

Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de
Prazo

06/07/2018
11:49:23

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/07/2018 às
12:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do
Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:21 horas do dia 06 de julho de 2018,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUIZ FELIPE MATHIAS CANTARINO
Pregoeiro Oficial
JACQUELINE FERREIRA
Equipe de Apoio

Voltar

