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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015 
Manifestação n.º 09/2015 

 
Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para impressão de 4 
edições da Revista do CFMV, confecção e manuseio de embalagens e manuseio de 
encartes e adesivos, tudo conforme os quantitativos estimados e especificações técnicas 
constantes do Anexo I – Termo de Referência. 
 
 

RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 
1 – DA COMPETÊNCIA DO PREGOEIRO 
 
1.1.  O Pregoeiro do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, no uso de 
suas atribuições por força do art. 9º do Decreto nº 3.555/2000 e, do art. 11º do Decreto 
nº 5.450/2005, apresenta para os fins administrativos a que se destinam suas 
considerações e decisões acerca dos pedidos esclarecimentos ao edital. 
 
2 - DO ENVIO DOS PEDIDOS  
 
2.1.  Trata-se do pedido de esclarecimento ao Edital nº 009/2015, referente ao P.A nº 
1370/2015, encaminhado pela senhora Maria de Lourdes Alves, representante da 
GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA-ME.  
 
2.2. Inicialmente, cabe apreciar o requisito de admissibilidade do referido pedido de 
esclarecimentos. 

 
2.2.1. O edital dispõe no item 5.4. “Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados 
ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente para o endereço eletrônico: pregao@cfmv.gov.br”. 
 
2.2.2. Destaca-se que a solicitação de esclarecimento foi recebido no e-mail 
institucional pregao@cfmv.gov.br, no dia 19/05/2015. Assim, o pedido apresentado 
deve ser reconhecido e apreciado, tendo em vista que a sessão publica está marcada 
para o dia 26/05/15, sendo desta forma tempestivo. 

 
 

3 – DOS PEDIDOS 
 
3.1.  A empresa da GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA-ME, por meio de sua 
representante, apresentou os seguintes pedidos de esclarecimentos: 

mailto:pregao@cfmv.gov.br
mailto:pregao@cfmv.gov.br
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Prezados Senhores, 

Faço referência ao PREGÃO ELETRÔNICO n º 009/2015, cujo objeto é a contratação de empresa 
para impressão de 4 edições da Revista do CFMV, confecção e manuseio de embalagens e manuseio de 
encartes e adesivos, tudo conforme os quantitativos estimados e especificações técnicas constantes do 
Anexo I – Termo de Referência,  a ser realizado em 26 de maio de 2015, às 09h00min. 

Com relação ao item 4.1, que trata das especificações técnicas para as impressões das revistas, na letra 
f, que diz: Revista com 84 pág. Miolo, lombada quadrada e IMPRESSÃO ROTATIVA. 

Informamos que, a empresa Gráfica e Editora Brasil Ltda - ME, possui a máquina KBA 130, 96X32, 
de igual ou superior em capacidade de produção. Atendendo assim a expectativa da Administração. 

Gostaríamos que o Conselho Federal de Medicina Veterinário – CFMV, se justificasse, pois o mesmo 
está restringindo a participação das empresas favorecendo assim, as empresas que trabalham só com 
esse tipo de máquina, em detrimento da proposta mais vantajosa e uma economicidade maior para 
Administração. 

Informamos ainda, que o Artigo 3º, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, que veda as 
“preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do Edital”. 

Alertamos a Vossa Senhoria, que por mais que a Administração possua discricionariedade para 
estabelecer exigências em razão da sua necessidade concreta, informamos que o inciso XXI do artigo 
37 da Constituição Federal dispõe que as exigências devem se limitar àquelas “indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações”. 

Sendo assim, informamos que, por se tratar de uma imposição pela Administração, 
solicitamos que justifique essa restrição. 

 
4 - DA MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DO CFMV 
 
4.1 Após envio da solicitação de esclarecimentos ao e-mail da líder da ASCOM, foram 
apresentada as justificativas a exigência de impressão rotativa contida no edital, conforme 
fls. 132 a 134 dos autos.  
 
5 - DAS RESPOSTAS 

5.1. Sendo assim, informamos que, por se tratar de uma imposição pela Administração, 
solicitamos que justifique essa restrição. 

R: A impressão rotativa baseia-se em rolos (ou cilindros) que permitem um processo 
mais rápido e gera maior economia no tempo de produção. A opção pela impressão 



 

Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Medicina Veterinária 

 

SIA -  Trecho 6 – Lotes 130 e 140 – Cep: 71205-060 – Brasília/DF 

E-mail: cfmv@cfmv.gov.br – Home page: www.cfmv.gov.br 

Tel: (61) 2106-0400 – Fax: (61) 2106-0444 

rotativa deve-se ao volume de revistas que são impressas e o tempo de entrega do 
material pronto.  
 
Essas máquinas são as mais indicadas pelo próprio mercado para altas tiragens. Elas 
permitem maior número de giros por unidade de tempo e com a redução da 
periodicidade da nossa publicação necessitamos que o material seja entregue no 
menor tempo possível.  
 
Não foi exigida marca ou tipo específico de rotativa, os quais são bem variados.  
 
Sendo assim, entendemos há liberdade de opção e competitividade.  
 
Aliado a isso, segue abaixo a Ata com a relação de 26 empresas que participaram do 
ultimo Pregão n.º 08/2014, onde continha a mesma exigência - IMPRESSÃO 
ROTATIVA -  ficando demonstrado que o mercado se apresenta altamente 
competitivo para o objeto em questão.  
 
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  

Nº 00008/2014 (SRP)  

Às 09:00 horas do dia 13 de agosto de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados 

pelo instrumento legal Portaria nº 06/2014 de 09/01/2014, 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 0159/2014, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 

00008/2014. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços gráficos para: a) Impressão de 3 edições da Revista CFMV, b) confecção e 

manuseio de embalagens tipo fronha e c) manuseio de encartes e adesivos (que serão fornecidos pelo CFMV).. 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: Publicação, Impressão de Jornal / Revista / Livro 

Descrição Complementar: IMPRESSÃO de 3 (três) edições da Revista do CFMV no período de 1 (um) ano variando entre 95.000 a 130.00 

mil exemplares por tiragem, com as seguintes especificações: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 210mm x 280mm; c) Formato 
aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, policromia em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com 

laminação BOPP fosca; - frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: couchê matte de 90g/m2; 

g)Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada quadrada e Impressão Rotativa MANUSEIO DE ENCARTE (se houver, 

entre 95.000 a 130.000 - Encarte a definir) CONFECÇÃO E MANUSEIO DE EMBALAGENS entre 95.000 a 130.000, com as seguintes 
especificações: Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, tamanho compatível com formato fechado da revista 210mm x 280mm, 

entre 90 mil a 130 mil, onde deverão ser impressos a logomarca e o endereço da Contratante e informações para devolução de uso dos 

Correios. 

Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Quantidade: 390.000 Unidade de fornecimento: Unid. 

Valor estimado: R$ 2,5700 Situação: Aceito e Habilitado 
 

 

Aceito para:            pelo melhor lance de R$     e a quantidade de     Unid. . 

 
 

 
Histórico 

Item: 1 - Publicação, Impressão de Jornal / Revista / Livro 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro) 

 
CNPJ/CPF Fornecedor 

Porte  

ME/EPP 

Declaração  

ME/EPP/COOP 
Quantidade Valor Unit. Valor Global 

Data/Hora 

Registro 

 50.614.213/0001-81 MARGRAF EDITORA E 

INDUSTRIA GRAFICA 
LTDA 

Não Não 390.000 R$ 1,8800 R$ 733.200,0000 05/08/2014 

14:45:10 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3 EDIÇÕES DE 95.000 Á 130.000, TOTALIZANDO 
390.000 REVISTAS COM 84pgs. NO COUCHE BRILHO 90g. + 4pgs. DE CAPA NO COUCHE BRILHO 
170g. COM LOMBADA QUADRADA (HOT-MELT) INSERÇÃO DE ATÉ 2 ENCARTES E EMBALAGEM 
INDIVIDUAL EM SACO FRONHA E ENTREGA EM BRASILIA (01 LOCAL). 

 86.444.791/0001-64 COAN INDUSTRIA 

GRAFICA LTDA 

Não Não 390.000 R$ 2,1400 R$ 834.600,0000 11/08/2014 

11:55:45 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: IMPRESSÃO de 3 (três) edições da 
Revista do CFMV no período de 1 (um) ano variando entre 95.000 a 130.00 mil exemplares por 
tiragem, com as seguintes especificações: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 210mm 
x 280mm; c) Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, 
policromia em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP 
fosca; - frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: 
couchê matte de 90g/m2; g)Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada 
quadrada e Impressão Rotativa MANUSEIO DE ENCARTE (se houver, entre 95.000 a 130.000 - 
Encarte a definir) CONFECÇÃO E MANUSEIO DE EMBALAGENS entre 95.000 a 130.000, com as 
seguintes especificações: Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, tamanho 
compatível com formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 90 mil a 130 mil, onde 
deverão ser impressos a logomarca e o endereço da Contratante e informações para devolução 
de uso dos Correios. 

 95.602.942/0016-32 SOCIEDADE VICENTE 

PALLOTTI 

Não Não 390.000 R$ 2,1400 R$ 834.600,0000 12/08/2014 

18:04:19 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme o edital. Contratação de empresa de 
prestação de serviços gráficos de impressão da Revista CFMV, confecção e manuseio de 
embalagens e manuseio de encartes e adesivos. A quantidade de impressões poderá variar entre 
95.000 (noventa e cinco mil) a 130.000 (cento e trinta mil) exemplares por edição/tiragem, 
dependendo da necessidade da Autarquia. Estão previstas 3 (três) edições da revista CFMV no 
período de 12 (doze) meses, nos meses prováveis de agosto/2014, dezembro/2014 e abril/2015. 
Está previsto o manuseio e confecção do plástico fronha. A depender do interesse e da 
necessidade do CFMV, poderá haver manuseio de até três encartes na mesma quantidade de 
impressão da revista, que poderá varia de 95.000 (noventa e cinco mil) a 130.000 (cento e trinta 
mil) exemplares. Especificações técnicas: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 210mm x 
280mm; c) Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, policromia 
em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP fosca; - 
frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: couchê 
matte de 90g/m2; g) Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada 
quadrada e Impressão – Rotativa. Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, 
tamanho compatível com formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 95.000 (noventa e 
cinco mil) a 130.000 (cento e trinta mil), onde deverão ser impressos a logomarca e o endereço 
da Contratante e informações para devolução de uso dos Correios. 

 76.043.587/0001-88 MAGNUS 

COMUNICACAO - 

EIRELI - EPP 

Sim Sim 390.000 R$ 2,1400 R$ 834.600,0000 12/08/2014 

18:24:19 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSÃO de 3 (três) edições da Revista do 
CFMV no período de 1 (um) ano variando entre 95.000 a 130.00 mil exemplares por tiragem, 
com as seguintes especificações: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 210mm x 
280mm; c) Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, policromia 
em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP fosca; - 
frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: couchê 
matte de 90g/m2; g)Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada quadrada 
e Impressão Rotativa MANUSEIO DE ENCARTE (se houver, entre 95.000 a 130.000 - Encarte a 
definir) CONFECÇÃO E MANUSEIO DE EMBALAGENS entre 95.000 a 130.000, com as seguintes 
especificações: Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, tamanho compatível com 
formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 90 mil a 130 mil, onde deverão ser 
impressos a logomarca e o endereço da Contratante e informações para devolução de uso dos 
Correios. 

 00.379.172/0001-18 GRAFICA E EDITORA 

BRASIL LTDA 

Não Não 390.000 R$ 2,1400 R$ 834.600,0000 13/08/2014 

08:23:50 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MPRESSÃO de 3 (três) edições da Revista do CFMV 
no período de 1 (um) ano variando entre 95.000 a 130.00 mil exemplares por tiragem, com as 
seguintes especificações: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 210mm x 280mm; c) 
Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, policromia em 
máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP fosca; - frente, 
aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: couchê matte de 
90g/m2; g)Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada quadrada e 
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Impressão Rotativa MANUSEIO DE ENCARTE (se houver, entre 95.000 a 130.000 - Encarte a 
definir) CONFECÇÃO E MANUSEIO DE EMBALAGENS entre 95.000 a 130.000, com as seguintes 
especificações: Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, tamanho compatível com 
formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 90 mil a 130 mil, onde deverão ser 
impressos a logomarca e o endereço da Contratante e informações para devolução de uso dos 
Correios. 

 00.119.123/0001-46 CORONARIO EDITORA 

GRAFICA LTDA 

Não Não 390.000 R$ 2,1490 R$ 838.110,0000 12/08/2014 

17:30:03 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3 (três) edições no período de 1 (um) ano, 
variando entre 95.000 a 130.000 mil exemplares por tiragem: a) Título: Revista CFMV; b) 
Formato fechado: 210mm x 280mm; c) Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da 
impressão: 4/4 cores, policromia em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 
com laminação BOPP fosca; - frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na 
logomarca; f) Papel miolo: couchê matte de 90g/m2; g) Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista 
com 84 pág. miolo, lombada quadrada e Impressão – Rotativa Manuseio de Encarte: se houver, 
entre 95.000 a 130.000: Encarte a definir Confecção e Manuseio de Embalagens entre 95.000 a 
130.000: Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, tamanho compatível com 
formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 95.000 (noventa e cinco mil) a 130.000 
(cento e trinta mil), onde deverão ser impressos a logomarca e o endereço da Contratante e 
informações para devolução de uso dos Correios 

 03.638.463/0001-71 ESCALA EMPRESA DE 

COMUNICACAO 

INTEGRADA LTDA 

Não Não 390.000 R$ 2,5000 R$ 975.000,0000 09/08/2014 

10:01:08 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSÃO de 3 (três) edições da Revista do 
CFMV no período de 1 (um) ano variando entre 95.000 a 130.00 mil exemplares por tiragem, 
com as seguintes especificações: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 210mm x 
280mm; c) Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, policromia 
em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP fosca; - 
frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: couchê 
matte de 90g/m2; g)Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada quadrada 
e Impressão Rotativa MANUSEIO DE ENCARTE (se houver, entre 95.000 a 130.000 - Encarte a 
definir) CONFECÇÃO E MANUSEIO DE EMBALAGENS entre 95.000 a 130.000, com as seguintes 
especificações: Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, tamanho compatível com 
formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 90 mil a 130 mil, onde deverão ser 
impressos a logomarca e o endereço da Contratante e informações para devolução de uso dos 
Correios. 

 17.982.456/0001-05 EVENTUAL MAX 

SERVICE LTDA - EPP 

Sim Sim 390.000 R$ 2,5000 R$ 975.000,0000 12/08/2014 

10:59:11 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSÃO de 3 (três) edições da Revista do 
CFMV no período de 1 (um) ano variando entre 95.000 a 130.00 mil exemplares por tiragem, 
com as seguintes especificações: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 210mm x 
280mm; c) Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, policromia 
em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP fosca; - 
frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: couchê 
matte de 90g/m2; g)Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada quadrada 
e Impressão Rotativa MANUSEIO DE ENCARTE (se houver, entre 95.000 a 130.000 - Encarte a 
definir) CONFECÇÃO E MANUSEIO DE EMBALAGENS entre 95.000 a 130.000, com as seguintes 
especificações: Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, tamanho compatível com 
formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 90 mil a 130 mil, onde deverão ser 
impressos a logomarca e o endereço da Contratante e informações para devolução de uso dos 
Correios. 

 09.266.421/0001-33 IBEP GRAFICA LTDA Não Não 327.000 R$ 2,5600 R$ 837.120,0000 12/08/2014 

17:36:16 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente licitação tem como objeto contratação 
de empresa de prestação de serviços gráficos para impressão de 3 edições da Revista CFMV, 
confecção e manuseio de embalagens e manuseio de encartes e adesivos. Prazo de pagamento e 
validade da proposta, conforme descritos no Edital. 

 66.079.609/0001-06 LOG & PRINT GRAFICA 

E LOGISTICA S.A. 

Não Não 390.000 R$ 2,5641 R$ 999.999,0000 12/08/2014 

16:36:09 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme edital 

 04.218.430/0001-35 EDIOURO GRAFICA E 

EDITORA LTDA 

Não Não 390.000 R$ 2,5700 R$ 1.002.300,0000 12/08/2014 

09:29:15 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSÃO de 3 (três) edições da Revista do 
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CFMV no período de 1 (um) ano variando entre 95.000 a 130.00 mil exemplares por tiragem, 
com as seguintes especificações: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 210mm x 
280mm; c) Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, policromia 
em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP fosca; - 
frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: couchê 
matte de 90g/m2; g)Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada quadrada 
e Impressão Rotativa MANUSEIO DE ENCARTE (se houver, entre 95.000 a 130.000 - Encarte a 
definir) CONFECÇÃO E MANUSEIO DE EMBALAGENS entre 95.000 a 130.000, com as seguintes 
especificações: Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, tamanho compatível com 
formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 90 mil a 130 mil, onde deverão ser 
impressos a logomarca e o endereço da Contratante e informações para devolução de uso dos 
Correios. 

 75.104.422/0001-06 GRAFICA E EDITORA 

POSIGRAF LTDA 

Não Não 390.000 R$ 2,5900 R$ 1.010.100,0000 12/08/2014 

18:07:39 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3 edições no período de 1 ano a 130.00 mil 
exemplares por tiragem - Manuseio de Encarte se houver - Confecção e Manuseio de Embalagens 

 00.350.242/0001-05 BENVENHO & CIA LTDA Não Não 390.000 R$ 2,7000 R$ 1.053.000,0000 13/08/2014 
08:43:10 

 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSÃO de 3 (três) edições da Revista do 
CFMV no período de 1 (um) ano variando entre 95.000 a 130.00 mil exemplares por tiragem, 
com as seguintes especificações: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 210mm x 
280mm; c) Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, policromia 
em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP fosca; - 
frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: couchê 
matte de 90g/m2; g)Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada quadrada 
e Impressão Rotativa MANUSEIO DE ENCARTE (se houver, entre 95.000 a 130.000 - Encarte a 
definir) CONFECÇÃO E MANUSEIO DE EMBALAGENS entre 95.000 a 130.000, com as seguintes 
especificações: Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, tamanho compatível com 
formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 90 mil a 130 mil, onde deverão ser 
impressos a logomarca e o endereço da Contratante e informações para devolução de uso dos 
Correios. 

 76.157.676/0001-55 GRAFICA CAPITAL LTDA Não Não 390.000 R$ 3,0000 R$ 1.170.000,0000 13/08/2014 
07:48:17 

 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 
210mm x 280mm; c) Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, 
policromia em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP 
fosca; - frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: 
couchê matte de 90g/m2; g) Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada 
quadrada e Impressão – Rotativa39 

 02.717.866/0001-43 ATHALAIA GRAFICA E 

EDITORA LTDA 

Não Não 390.000 R$ 3,0000 R$ 1.170.000,0000 13/08/2014 

08:04:25 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSÃO de 3 (três) edições da Revista do 
CFMV no período de 1 (um) ano variando entre 95.000 a 130.00 mil exemplares por tiragem, 
com as seguintes especificações: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 210mm x 
280mm; c) Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, policromia 
em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP fosca; - 
frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: couchê 
matte de 90g/m2; g)Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada quadrada 
e Impressão Rotativa MANUSEIO DE ENCARTE (se houver, entre 95.000 a 130.000 - Encarte a 
definir) CONFECÇÃO E MANUSEIO DE EMBALAGENS entre 95.000 a 130.000, com as seguintes 
especificações: Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, tamanho compatível com 
formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 95 mil a 130 mil, onde deverão ser 
impressos a logomarca e o endereço da Contratante e informações para devolução de uso dos 
Correios. 

 15.615.275/0001-07 RAFAEL DA SILVA 

CURINGA 02573045170 

Sim Sim 390.000 R$ 3,5000 R$ 1.365.000,0000 13/08/2014 

08:27:01 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSÃO de 3 (três) edições da Revista do 
CFMV no período de 1 (um) ano variando entre 95.000 a 130.00 mil exemplares por tiragem, 
com as seguintes especificações: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 210mm x 
280mm; c) Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, policromia 
em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP fosca; - 
frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: couchê 
matte de 90g/m2; g)Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada quadrada 
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e Impressão Rotativa MANUSEIO DE ENCARTE (se houver, entre 95.000 a 130.000 - Encarte a 
definir) CONFECÇÃO E MANUSEIO DE EMBALAGENS entre 95.000 a 130.000, com as seguintes 
especificações: Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, tamanho compatível com 
formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 90 mil a 130 mil, onde deverão ser 
impressos a logomarca e o endereço da Contratante e informações para devolução de uso dos 
Correios. 

 17.153.081/0001-62 ESDEVA INDUSTRIA 

GRAFICA LTDA. 

Não Não 390.000 R$ 4,0000 R$ 1.560.000,0000 11/08/2014 

18:58:48 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços 
gráficos para: a) Impressão de 3 edições da Revista CFMV, b) confecção e manuseio de 
embalagens tipo fronha e c) manuseio de encartes e adesivos (que serão fornecidos pelo CFMV). 

 14.274.819/0001-51 THONY PRINT EDITORA 

GRAFICA LTDA - ME 

Sim Sim 390.000 R$ 6,4200 R$ 2.503.800,0000 11/08/2014 

16:34:22 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSÃO de 3 (três) edições da Revista do 
CFMV no período de 1 (um) ano variando entre 95.000 a 130.00 mil exemplares por tiragem, 
com as seguintes especificações: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 210mm x 
280mm; c) Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, policromia 
em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP fosca; - 
frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: couchê 
matte de 90g/m2; g)Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada quadrada 
e Impressão Rotativa MANUSEIO DE ENCARTE (se houver, entre 95.000 a 130.000 - Encarte a 
definir) CONFECÇÃO E MANUSEIO DE EMBALAGENS entre 95.000 a 130.000, com as seguintes 
especificações: Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, tamanho compatível com 
formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 90 mil a 130 mil, onde deverão ser 
impressos a logomarca e o endereço da Contratante e informações para devolução de uso dos 
Correios. 

 13.845.636/0001-86 MAIS SOLUCOES 
GRAFICAS LTDA - ME 

Sim Sim 390.000 R$ 7,7000 R$ 3.003.000,0000 12/08/2014 
14:39:54 

 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3 (três) edições no período de 1 (um) ano, 
variando entre 95.000 a 130.00 mil exemplares por tiragem. Revista CFMV; formato fechado: 
210mm x 280mm; Formato aberto: 280mm x 420mm; Qualidade da impressão: 4/4 cores, 
policromia em máquina 4 cores; Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP fosca; 
- frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; Papel miolo: couchê 
matte de 90g/m2; Páginas capa: 04 (quatro); Revista com 84 pág. miolo, lombada quadrada. 
Manuseio de Encarte, Encarte a definir se houver, entre 95.000 a 130.000. Confecção e Manuseio 
de Embalagens entre 95.000 a 130.000. Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, 
tamanho compatível com formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 95.000 (noventa e 
cinco mil) a 130.000 (cento e trinta mil), onde deverão ser impressos a logomarca e o endereço 
da Contratante e informações para devolução de uso dos Correios. Demais especificações 
conforme edital. Marca/Fabricante: Suzano 

 19.296.321/0001-03 EVERPRINT INDUSTRIA 

GRAFICA EIRELI - ME 

Sim Sim 390.000 R$ 8,0000 R$ 3.120.000,0000 12/08/2014 

11:37:40 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: IMPRESSÃO de 3 (três) edições da 
Revista do CFMV no período de 1 (um) ano variando entre 95.000 a 130.00 mil exemplares por 
tiragem, com as seguintes especificações: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 210mm 
x 280mm; c) Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, 
policromia em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP 
fosca; - frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: 
couchê matte de 90g/m2; g)Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada 
quadrada e Impressão Rotativa MANUSEIO DE ENCARTE (se houver, entre 95.000 a 130.000 - 
Encarte a definir) CONFECÇÃO E MANUSEIO DE EMBALAGENS entre 95.000 a 130.000, com as 
seguintes especificações: Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, tamanho 
compatível com formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 90 mil a 130 mil, onde 
deverão ser impressos a logomarca e o endereço da Contratante e informações para devolução 
de uso dos Correios. MARCA PRINT 

 12.622.028/0001-40 GLOBALPRINT EDITORA 

GRAFICA LTDA - ME 

Sim Sim 390.000 R$ 10,0000 R$ 3.900.000,0000 12/08/2014 

15:54:36 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: IMPRESSÃO de 3 (três) edições da 
Revista do CFMV no período de 1 (um) ano variando entre 95.000 a 130.00 mil exemplares por 
tiragem, com as seguintes especificações: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 210mm 
x 280mm; c) Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, 
policromia em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP 
fosca; - frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: 
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couchê matte de 90g/m2; g)Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada 
quadrada e Impressão Rotativa MANUSEIO DE ENCARTE (se houver, entre 95.000 a 130.000 - 
Encarte a definir) CONFECÇÃO E MANUSEIO DE EMBALAGENS entre 95.000 a 130.000, com as 
seguintes especificações: Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, tamanho 
compatível com formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 90 mil a 130 mil, onde 
deverão ser impressos a logomarca e o endereço da Contratante e informações para devolução 
de uso dos Correios. 

 37.090.164/0001-67 GRAFICA E EDITORA 

EXECUTIV A LTDA - EPP 

Sim Sim 390.000 R$ 10,0000 R$ 3.900.000,0000 12/08/2014 

18:42:54 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSÃO de 3 (três) edições da Revista do 
CFMV no período de 1 (um) ano variando entre 95.000 a 130.00 mil exemplares por tiragem, 
com as seguintes especificações: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 210mm x 
280mm; c) Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, policromia 
em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP fosca; - 
frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: couchê 
matte de 90g/m2; g)Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada quadrada 
e Impressão Rotativa MANUSEIO DE ENCARTE (se houver, entre 95.000 a 130.000 - Encarte a 
definir) CONFECÇÃO E MANUSEIO DE EMBALAGENS entre 95.000 a 130.000, com as seguintes 
especificações: Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, tamanho compatível com 
formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 90 mil a 130 mil, onde deverão ser 
impressos a logomarca e o endereço da Contratante e informações para devolução de uso dos 
Correios. 

 16.561.461/0001-73 TAVARES & TAVARES 

EMPREENDIMENTOS 

COMERCIAIS LTDA - ME 

Sim Sim 390.000 R$ 10,0000 R$ 3.900.000,0000 12/08/2014 

19:20:05 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSÃO de 3 (três) edições da Revista do 
CFMV no período de 1 (um) ano variando entre 95.000 a 130.00 mil exemplares por tiragem, 
com as seguintes especificações: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 210mm x 
280mm; c) Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, policromia 
em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP fosca; - 
frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: couchê 
matte de 90g/m2; g)Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada quadrada 
e Impressão Rotativa MANUSEIO DE ENCARTE (se houver, entre 95.000 a 130.000 - Encarte a 
definir) CONFECÇÃO E MANUSEIO DE EMBALAGENS entre 95.000 a 130.000, com as seguintes 
especificações: Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, tamanho compatível com 
formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 90 mil a 130 mil, onde deverão ser 
impressos a logomarca e o endereço da Contratante e informações para devolução de uso dos 
Correios. 

 04.989.056/0001-71 AZUL EDITORA E 

INDUSTRIA GRAFICA 

LTDA - EPP 

Sim Sim 390.000 R$ 14,3200 R$ 5.584.800,0000 11/08/2014 

15:10:08 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSÃO de 3 (três) edições da Revista do 
CFMV no período de 1 (um) ano variando entre 95.000 a 130.00 mil exemplares por tiragem, 
com as seguintes especificações: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 210mm x 
280mm; c) Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, policromia 
em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP fosca; - 
frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: couchê 
matte de 90g/m2; g)Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada quadrada 
e Impressão Rotativa MANUSEIO DE ENCARTE (se houver, entre 95.000 a 130.000 - Encarte a 
definir) CONFECÇÃO E MANUSEIO DE EMBALAGENS entre 95.000 a 130.000, com as seguintes 
especificações: Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, tamanho compatível com 
formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 90 mil a 130 mil, onde deverão ser 
impressos a logomarca e o endereço da Contratante e informações para devolução de uso dos 
Correios MARCA PRÓPRIA - FABRICANTE PRÓPRIO. DEMAIS CONDIÇÕES, CONFORME EDITAL E 
SEUS ANEXOS. 

 17.438.762/0001-77 TEC GRAFICA E 

EDITORA LTDA - ME 

Sim Sim 390.000 R$ 58,0000 R$ 22.620.000,0000 12/08/2014 

16:19:46 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSÃO de 3 (três) edições da Revista do 
CFMV no período de 1 (um) ano variando entre 95.000 a 130.00 mil exemplares por tiragem, 
com as seguintes especificações: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 210mm x 
280mm; c) Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, policromia 
em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP fosca; - 
frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: couchê 
matte de 90g/m2; g)Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada quadrada 
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e Impressão Rotativa MANUSEIO DE ENCARTE (se houver, entre 95.000 a 130.000 - Encarte a 
definir) CONFECÇÃO E MANUSEIO DE EMBALAGENS entre 95.000 a 130.000, com as seguintes 
especificações: Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, tamanho compatível com 
formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 90 mil a 130 mil, onde deverão ser 
impressos a logomarca e o endereço da Contratante e informações para devolução de uso dos 
Correios. 

 01.407.871/0001-97 MILTON DE SOUSA 

ASSUNCAO - EPP 

Sim Sim 390.000 R$ 1.000,0000 R$ 390.000.000,0000 13/08/2014 

08:31:04 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: IMPRESSÃO de 3 (três) edições da 
Revista do CFMV no período de 1 (um) ano variando entre 95.000 a 130.00 mil exemplares por 
tiragem, com as seguintes especificações: a) Título: Revista CFMV; b) Formato fechado: 210mm 
x 280mm; c) Formato aberto: 280mm x 420mm; d) Qualidade da impressão: 4/4 cores, 
policromia em máquina 4 cores; e) Papel capa: couchê liso de 170g/m2 com laminação BOPP 
fosca; - frente, aplicação de verniz localizado no nome do CFMV e na logomarca; f) Papel miolo: 
couchê matte de 90g/m2; g)Páginas capa: 04 (quatro); f) Revista com 84 pág. miolo, lombada 
quadrada e Impressão Rotativa MANUSEIO DE ENCARTE (se houver, entre 95.000 a 130.000 - 
Encarte a definir) CONFECÇÃO E MANUSEIO DE EMBALAGENS entre 95.000 a 130.000, com as 
seguintes especificações: Confecção de plástico fronha transparente 1/1, incolor, tamanho 
compatível com formato fechado da revista 210mm x 280mm, entre 90 mil a 130 mil, onde 
deverão ser impressos a logomarca e o endereço da Contratante e informações para devolução 
de uso dos Correios. 

 

 
 
6 - DA CONCLUSÃO 
 

6.1 Diante das alegações apresentadas pela assessoria de comunicação - 
ASCOM, e em atendimento ao art. 19 do Decreto 5.450/2005, este Pregoeiro da 
ciência a empresa GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA-ME. 
 
6.2. Sendo assim, será tornado público no ambiente ComprasNet a resposta 
referente ao pedido apresentado pela empresa, não ocorrendo nenhuma alteração 
que se exige a republicação do edital, sendo mantido a data da sessão pública. 
 
 
 

Brasília, 21 de maio de 2015. 
 
 
 

Assinado o Original 
Michel de Lima 

Pregoeiro/CFMV 
Matr. CFMV nº 0449 

 


