ATA 4/2015 – ASCOM

Ata da sessão pública para apresentação de propostas
para
prestação do serviço de impressão de 3.000 unidades da cartilha João Cidadão, conforme especificações técnicas disponibilizadas pela Assessoria de Comunicação Social do CNMP.

Às quatorze horas do dia 18 de dezembro de 2015, a gestora do contrato CNMP
número 14/2014, Tatiana Jebrine, abriu a sessão pública referente à prestação do
serviço de impressão de 3.000 unidades da cartilha João Cidadão; estipulando um
prazo de 15 minutos de tolerância, na sala 105 do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP, localizado na SAFS Quadra 2 lote 3, Edifício Adail Belmonte, Brasília
– DF. A unidade gestora do contrato CNMP número 14/2014, conforme publicado no
Diário Oficial da União, no dia 16 de dezembro de 2015, Edição 240, Seção 3,
página 151, procedeu à averiguação das três propostas apresentadas pela Fields
Comunicação Ltda, conforme prevê o artigo 14 capítulo III da Lei 12.232/2010 e de
acordo com a cláusula 5.1.9 do contrato CNMP número 14/2014, às quatorze horas
e quinze minutos. Dessa forma, foram apresentadas as propostas das empresas: 1
– GRÁFICA EDITORA AQUARELA S.A., CNPJ 60.794.732/0001-22, no valor de
R$26.940,00 (vinte e seis mil novecentos e quarenta reais); 2 – LEONARDO CUNHA
NEVES EIRELI, CNPJ 15.604.676/0001-61, no valor de R$31.230,00 (trinta e um
mil duzentos e trinta reais); 3 – LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, CNPJ
00.356.213/0001-50, no valor de R$30.941,00 (trinta mil novecentos e quarenta e
um reais). A proposta escolhida foi a de menor valor, pertencente à empresa
GRÁFICA EDITORA AQUARELA S.A., CNPJ 60.794.732/0001-22, no valor de
R$26.940,00 (vinte e seis mil novecentos e quarenta reais). Participaram dessa
sessão pública o representante da Fields Comunicação Ltda, Filipe Campos Mendes,
portador do CPF 887.742.281-53; a representante da Fields Comunicação Ltda,
Viviane dos Santos Miranda Faria, portadora do CPF 022.908.571-73, e a gestora
do contrato Tatiana Jebrine, matrícula CNMP 22244, CPF 002.722.841-06. Nada
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mais havendo a ser tratado, encerrou-se a apresentação das propostas às quatorze
horas e trinta minutos, lavrando-se esta ata que, depois de lida e achada conforme,
vai assinada por todos os presentes.
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