
 

 

INFORMAÇÃO Nº 143/2017/AGEAD 

(Processo nº 1505/2017) 

 

 

Em 19 de setembro de 2017. 

 

Ao Senhor 

Ricardo Ademir Vinholi 

Líder Interino da Área de Gestão Administrativa 

 

Assunto: Análise dos atestados de capacidade técnica e avaliação das 

amostras recebidas das empresas licitantes. 

 

Senhor Líder, 

 

Em atenção ao despacho fl.743, segue esclarecimentos: 

 

Empresa Marina Artes Gráficas e Editora Ltda/EPP, vencedora dos itens 1, 

8, 10 e 18. Informo que a empresa apresentou atestado de capacidade técnica 

compatível com o objeto solicitado. 

 

Empresa Inlabel Soluções em Rótulos Adesivos, vencedora do item 2. 

Informo que a empresa apresentou atestado de capacidade técnica compatível com 

o objeto solicitado e após verificação das amostras apresentadas foi verificada a 

presença de todos os itens exigidos conforme tabela abaixo: 

Descrição Foto 

Papel de segurança com fibras coloridas 

 
Fundo invisível de segurança 

                  
(Olho nu)    (Tinta reagente  

                    a Luz U.V.) 

 



 

 

Empresa Contiplan Tecnologia Gráfica Ltda - EPP, vencedora do item 3. 

Informo que a empresa apresentou atestado de capacidade técnica compatível com 

o objeto solicitado e após verificação das amostras apresentadas foi verificada a 

presença de todos os itens exigidos conforme tabela abaixo: 

Descrição Foto 

Papel de segurança com fibras coloridas 

 
Fundo invisível de segurança 

                  
(Olho nu)    (Tinta reagente  

                    a Luz U.V.) 
 

Empresa Gráfica Guarany Editora Gráfica Guarany Ltda/EPP, vencedora 

dos itens 4, 5 e 7. Informo que a empresa apresentou atestado de capacidade 

técnica compatível com o objeto solicitado. 
 

Empresa WJ Gráfica Editora e Papelaria Ltda ME, vencedora do item 6. 

Informo que a empresa apresentou atestado de capacidade técnica compatível com 

o objeto solicitado. 
 

Empresa Continental Editora e Gráfica Ltda, vencedora dos itens 9,17,19 e 

20. Informo que a empresa apresentou atestado de capacidade técnica compatível 

com o objeto solicitado. 
 

Empresa Hello Print Comunicação Visual Ltda, vencedora dos itens 11 e 

12. Informo que a empresa apresentou atestado de capacidade técnica compatível 

com o objeto solicitado. 
 

Empresa RB Comunicação Visual Eireli ME, vencedora do item 13. 

Informo que a empresa apresentou atestado de capacidade técnica compatível com 

o objeto solicitado. 

 

Respeitosamente, 

 

Renato Magalhães da Costa Reis 

Assistente de Suporte Administrativo 

Mat. CFMV nº 0525 


