CARTA-CONVITE Nº 006/2020

PROCESSO Nº 026/2020
Regime Jurídico: Lei nº 8.666/93
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
SESSÃO DE ABERTURA:
Local:
Dia:
Horário:

S.D.S – Edifício Boulevard Center, sala 201/210 - Brasília - DF
12 de fevereiro de 2020
16 horas

Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro
dia útil subseqüente, no mesmo horário e local.
A Comissão Permanente de Licitação, do Conselho Federal de Corretores de
Imóveis, de acordo com a Portaria nº 015/2020, leva ao conhecimento de Vossa
Senhoria que realizará Licitação, na modalidade Convite.
01 - DO OBJETO:
1.1 – Contratação de empresa gráfica para impressão de 4 (quatro) números da
REVISTA COFECI, referentes às 48ª, 49ª 50ª e 51ª edições no exercício de 2020, com
aproximadamente 48 páginas, em papel couchê 180 gr. (capa) e 90 g (miolo), com
impressão a 4/4 cores, em off-set, formato 420x280 mm (aberto), com aplicação de “uv”
na capa, com 6.000 exemplares de cada número, totalizando 24.000 exemplares.
1.2 – as impressões de cada número dar-se-ão nos meses de março, junho,
outubro e dezembro.
Brasília,

de fevereiro de 2020.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COFECI, em 12 de fevereiro de 2020.

Acato a análise e julgamento das propostas registradas em
Ata pela da Comissão Permanente de Licitação.

Nesta data, HOMOLOGO e ADJUDICO como vencedora da
Carta Convite nº 06/2020 a empresa HORIZONTE – GRÁFICA E
ENCADERNADORA LTDA, com a proposta no valor total de R$
175.968,00 (cento e setenta e cinco mil novecentos e sessenta e oito
reais) para serviços de impressão de 4 (quatro) números da REVISTA
COFECI, referentes às 48ª, 49ª 50ª e 51ª edições no exercício de 2020,
com 6.000 exemplares cada, importando o preço de R$ 7,33 (sete reais
e trinta e três centavos) por unidade, e R$ 43.992,00 (quarenta e três
mil novecentos e noventa e dois reais) por edição.
O pagamento será efetuado em 4 (quatro) parcelas no
valor de R$ 43.992,00 (quarenta e três mil novecentos e noventa e dois
reais) cada, liberado um a um após a impressão de cada edição.

Comunique-se à empresa vencedora, na forma da lei. Após, à
Secretaria Financeira para os pagamentos, com as cautelas da praxe.

JOÃO TEODORO DA SILVA
Presidente

