CARTA CONVITE Nº 010/2020

PROCESSO Nº 120/2020
Regime Jurídico: Lei nº 8.666/93
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
SESSÃO DE ABERTURA:
Local: S.D.S Edifício Boulevard Center sala 201/210 - Brasília - DF.
Dia:
23 de julho de 2020
Horário: 16 horas
Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local.
A Comissão Permanente de Licitação, do Conselho Federal de
Corretores de Imóveis, de acordo com a Portaria nº 15/2020, de 21 de janeiro
de 2020, leva ao conhecimento de Vossa Senhoria que realizará Licitação, na
modalidade Convite, com o objetivo e nas condições abaixo:
01 - DO OBJETO
01.1 - Aquisição de suprimento, com registro de preços, para a impressora de
cartões marca Zebra ZXP8, conforme especificações abaixo:
•
•
•
•

29 pcts de 500 (und) de Cartões em PVC branco ISSO 7810 Tipo ID-1
Tamanho CR-80 – transferência; PN 104523-111
56 (caixas) Rolos de Fitas True Colors i Séries (RIBBON), Painel com 4
cores YMCK, 625/312 imagens; PN 800012-445
31 (caixas) Rolo de Filme de transferência True Colourssi, Séries Clara e
Holográfica: 1250/625 cartões por rolo de face única/625 cartões por rolo
de face dupla; PN 800012-601
30 (caixas) Rolo de Laminado True Secure i séries – laminado de 1.0 mil
superior e inferior sem revestimento e livre de resíduos: 625/0 imagens
por rolo – Laminado Personalizado com o design “SAFE”2. PN 800082077

.
Brasília,

de julho de 2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COFECI, em 24 de julho 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 010/2020 a empresa PRIME OFFICE MARKETING
DIRETO LTDA, com a proposta no valor total de R$ 174.533,00 (cento
e setenta e quatro mil quinhentos e trinta e três reais), para
fornecimento de suprimento para impressoras marca Zebra, modelo ZXP,
serie 8Z81 – 000C0000BR00 para impressão de cédulas de identidade,
com registro de preços, conforme descrição contida no Edital.
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

