
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2017

Objeto: Contratação de gráfica especializada para a produção das programações de curso
dos bimestres set/out de 2017, nov/dez de 2017 e jan/fev de 2018, conforme
especificações descritas no ANEXO I, para atender às Unidades do SENAC localizadas em
Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Camaçari, Santo Antônio de
Jesus, Lençóis, Alagoinhas e Barreiras.

A Comissão Permanente de Licitação do SENAC comunica aos interessados no Pregão
Presencial n° 04/2017, após a etapa de formulação de lances, a seguinte classificação: 1°
LUGAR - QUALlGRAF SERViÇOS GRAFICOS E EDITORA LTDA - ME, que apresentou
proposta no valor global de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais); 2° LUGAR -
GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA, que apresentou proposta no valor global de R$
146.400,00 (cento e quarenta e seis mil e quatrocentos reais); 3° LUGAR - GRÁFICA E
EDITORA LICEU LTDA - EPP, que apresentou proposta no valor global de R$ 150.800,00
(cento e cinquenta mil e oitocentos reais). A Comissão analisou os documentos de
habilitação da empresa arrematante, e HABILITOU a empresa QUALlGRAF SERViÇOS
GRAFICOS E EDITORA LTDA - ME. A Comissão solicitou a apresentação da comprovação
da certificação FSC do papel utilizado nos serviços de impressão prestados pela referida
empresa, conforme estabelece o item 10.7 do edital. Após avaliação da comprovação da
certificação FSC do papel. A Comissão informa que, a empresa apresentou proposta
comercial atualizada com o novo valor reduzindo o valor global para R$ 145.980,00 (cento e
quarenta e cinco mil e novecentos e oitenta reais). Após análise do certificado FSC e
proposta comercial pela área técnica, a Comissão declara a empresa QUALlGRAF SERViÇOS
GRAFICOS E EDITORA LTDA - ME como VENCEDORA do certame, com proposta no valor
global de R$145.980,00 (cento e quarenta e cinco mil e novecentos e oitenta reais).

A Comissão concede o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir desta comunicação,
para possíveis manifestações.

A Comissão informa que o envelope com os documentos de habilitação das empresas
GRASB GRÁFICA SANTA BÁRBARA LTDA, PRESS COLOR GRÁFICOS
ESPECIALlZADOS LTDA, GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA, GRÁFICA E EDITORA
LICEU LTDA - EPP, ELlAS CRISPIM DOS SANROS ME, estão disponíveis para serem
retirados na Coordenação de Licitações e Contratos do SENAC/BA pelo prazo de 10 (dez)
dias, após o qual serão descartados.

Salvador, 29 de Junho de 2017.
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Fernanâa Froger -
Coordenadora de icitações e Contratos do SENAC/BA.
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