CONVÊNIO MTE/SENAES– SICONV 1. no 776111/2012
Produção e consumo responsável nas redes territoriais cooperação e articulação federativa para o comércio justo e solidário

Edital Kairós 01/2015
Critério: Preço e Técnica
Objeto: Seleção da empresa para atuar prestando serviços de diagramação e design
gráfico no projeto Produção e Consumo Responsável nas redes territoriais.

ATA DA AUDIÊNCIA DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Ao dia 30 de abril do ano de 2015, na Rua Marquês de Itu, n. 58, conjunto A,
presentes os membros da Comissão de Julgamento do Instituto Kairós, inscrito no CNPJ
07.037.770/0001-58, a audiência foi aberta. Seguidamente foram examinados os
documentos de habilitação e critérios técnicos das entidades proponentes. O resultado da
análise está explicitado em mapa analítico a seguir:
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Mapa Analítico – Edital Kairós 01/2015
Critérios Técnicos
Avaliação da experiência
Nome da empresa /
profissional da instituição Avaliação de proposta
CNPJ
Habilitação Documental
Entidade
nas áreas afins com o
de preço
presente objeto
Ressalva para habilitação: Não Proponente não apresentou a
apresentou a Certidão de documentação
de Proponente apresentou
URBANIA EDITORIAL
Débitos Municipais; Certidão regularidade completa, assim proposta de preço no
08.407.576/0001-80
LTDA - ME
Negativa de Concordata e o
candidato
foi valor de R$ 7.000,00
Falencia e o Contrato Social da desconsiderado
por
este (sete mil reais)
empresa
edital.
Proponente não apresentou
irregularidade
na
documentação, apresentou a
menor proposta dentro das Proponente apresentou
Nenhuma empresas habilitadas para o proposta de preço no
edital e está dentro do perfil valor de R$ 5.100,00
desejado
no
edital, (cinco mil e cem reias)
apresentando vasto portifólio
com trabalhos desenvolvidos
no âmbito da diagramação e
projetos gráficos.

VIGA
ARQUITETOS
08.977.725/0001-46
S/S LTDA - ME

Habilitada.
Irregularidade

BEAL
DESIGN
06.877.893/0001-34
GRÁFICO LTDA – ME

Ressalva para habilitação: Não
apresentou a Certidão de
Proponente não apresentou a
CNPJ; Certidão Negativa de
documentação
de Proponente apresentou
Débitos Municipais; Certidão
regularidade completa, assim proposta de preço no
Negativa de Débitos Estaduais;
o
candidato
foi valor de R$ 5.500,00
Certidão Negativa de FGTS;
desconsiderado
por
este (cinco mil e quinhentos)
Certidão Negativa de INSS e
edital.
Certidão
Negativa
de
Concordata e Falencia

DANIELA
RISSON
10.548.069/0001-08
JORNALISTA – ME

Proponente não apresentou a
Ressalva para habilitação: A documentação
de Proponente apresentou
Certidão de Débitos Federais regularidade completa, assim proposta de preço no
apresenta
irregulariedades o
candidato
foi valor de R$ 5.700
fiscais na empresa
desconsiderado
por
este (cinco mil e setecentos)
edital.

DUO
SERVICOS
EDICAO
LTDA ME

Proponente não apresentou a
Ressalva para habilitação: Não
Proponente apresentou
DESIGN
documentação
de
apresentou a Certidão Negativa
proposta de preço no
DE
regularidade completa, assim
08.454.782/0001-40 de
Débitos
Municipais
e
valor de R$ 5.400
GRAFICA
o
candidato
foi
Certidão Negativa de Débitos
(cinco
mil
e
desconsiderado
por
este
Federais
quatrocentos)
edital.

EDITORA
VEGA
PUBLICAÇOES
21.279.230/0001-01
CIENTÍFICAS EIRELI –
ME

Habilitada.
Irregularidade

Proponente não apresentou Proponente apresentou
na proposta de preço no
Nenhuma irregularidade
documentação,
porém valor de R$ 6.800 (seis
apresentou uma proposta mil e oitocentos)
maior que outros candidatos.

Proponente não apresentou a
Ressalva para habilitação: Não documentação
de Proponente apresentou
apresentou a Certidão de regularidade completa, assim proposta de preço no
19.366.139/0001-81
Débitos Municipais e Certidão o
candidato
foi valor de R$ 6.800,00
de Débitos Federais
desconsiderado
por
este (seis mil e oitocentos)
edital.

RICHARD VEIGA

FABRICIO TRINDADE
FERREIRA – ME

-

Proponente não apresentou a
Proponente apresentou
documentação
de
Ressalva para habilitação: Não
proposta de preço no
regularidade completa, assim
apresentou
nenhuma
valor de R$ 2.220,00
o
candidato
foi
documentação necessária
(dois mil e duzentos e
desconsiderado
por
este
vinte reais)
edital.

Ressalva para habilitação: Não Proponente não apresentou a
Proponente apresentou
apresentou a Certidão de documentação
de
proposta de preço no
ISMAEL FERNANDES
Débitos Municipais, Certidão de regularidade completa, assim
15.467.948/0001-29
valor de R$ 7.200,00
MONTEIRO – MEI
Débitos Estaduais, Certidão de o
candidato
foi
(sete mil e duzentos
INSS e Certidão de Falencia e desconsiderado
por
este
reais)
Concordata
edital.

17.636.230/0001-44
MARCELO MAX
ARAUJO – MEI

DE

Habilitada.
Irregularidade

Proponente não apresentou a
Proponente apresentou
documentação
de
proposta de preço no
Nenhuma regularidade completa, assim
valor de R$ 5.200,00
o
candidato
foi
(cinco mil e duzentos
desconsiderado
por
este
reais)
edital.
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ES
–
SUCESS

EDITORA

CCR
DESIGN 14.107.223/0001-67
SERVICOS
DE
COMUNICACAO
VISUAL LTDA

Proponente não apresentou a
Proponente apresentou
documentação
de
Ressalva para habilitação: Não
proposta de preço no
regularidade completa, assim
apresentou
nenhuma
valor de R$ 2.560,00
o
candidato
foi
documentação necessária
(dois mil e quinhentos e
desconsiderado
por
este
sessenta reais)
edital.
Proponente não apresentou a
Proponente apresentou
documentação
de
Ressalva para habilitação: Não
proposta de preço no
regularidade completa, assim
apresentou a Certidão de
valor de R$ 6.500,00
o
candidato
foi
Falencia e Concordata
(seis mil e quinhentos
desconsiderado
por
este
reais)
edital.

12.258.079/0001-34

Proponente não apresentou a
documentação
de
regularidade completa, assim
Proponente apresentou
Ressalva para habilitação: Não o
candidato
foi
proposta de preço no
apresentou a Certidão de desconsiderado
por
este
valor de R$ 3.800 (tres
Falencia e Concordata
edital. No portifólio não há
mil e oitocentos reais)
livros diagramados, apenas
outros tipos de materiais
gráficos.

12.258.079/0001-34

Ressalva para habilitação: Não
apresentou a Certidão de Proponente não apresentou a
Proponente apresentou
Débitos Municipais, Certidão de documentação
de
proposta de preço no
Débitos Estaduais, Certidão de regularidade completa, assim
valor de R$ 6.190,00
Débitos Federais, Certidão de o
candidato
foi
(seis mil e cento e
Débitos de INSS e FGTS e desconsiderado
por
este
noventa reais)
Certidão
de
Falencia
e edital.
Concordata

PAPIER PRODUCOES
01.496.515/0001-97
E EDITORA LTDA

Proponente não apresentou a
Proponente apresentou
documentação
de
Ressalva para habilitação: Não
proposta de preço no
regularidade completa, assim
apresentou a Certidão de
valor de R$ 6.580,00
o
candidato
foi
Débitos Estaduais
(seis mil e quinhentos e
desconsiderado
por
este
oitenta reais)
edital.

CARLOS ALBERTO DE
11.625.302/0001-71
PAULA GOMES- MEI

Proponente não apresentou a
Proponente apresentou
documentação
de
Ressalva para habilitação: Não
proposta de preço no
regularidade completa, assim
apresentou a Certidão de
valor de R$ 7.200,00
o
candidato
foi
Débitos Municipais
(sete mil e duzentos
desconsiderado
por
este
reais)
edital.

ZOLUDESIGN EIRELI
07.537.115/0001-69
– ME

Habilitada.
Irregularidade

LUCAS PINTO
SANTOS – MEI

Habilitada.
Irregularidade

WE
CAN
FLY
COMUNICACAO
VISUAL LTDA - EPP

F. J. GHENO DESIGN

DOS

17.935.757/000170

Proponente não apresentou Proponente apresentou
na proposta de preço no
Nenhuma irregularidade
documentação,
porém valor de R$ 7.100,00
apresentou uma proposta (sete mil e cem reais)
maior que outros candidatos.
Proponente não apresentou a
Proponente apresentou
documentação
de
proposta de preço no
Nenhuma regularidade completa, assim
valor de R$ 5.200,00
o
candidato
foi
(cinco mil e duzentos
desconsiderado
por
este
reais)
edital.

Proponente não apresentou a
Proponente apresentou
documentação
de
Ressalva para habilitação: Não
proposta de preço no
TIKINET EDICAO LTDA
regularidade completa, assim
15.267.097/0001-70 apresentou o portfólio da
valor de R$ 4.900,00
EPP
o
candidato
foi
empresa
(quatro
mil
e
desconsiderado
por
este
novecentos reais)
edital.
EKLETICA
EDITORACAO
E
09.418.649/000100
COMPUTACAO
GRAFICA LTDA ME

SGUISSARDI
EDITORA LTDA – ME

10.851.663/0001-73

Proponente apresentou
Proponente não apresentou proposta de preço no
Nenhuma irregularidade
na valor de R$ 5.850,00
documentação,
porém (cinco mil e oitocentos
apresentou uma proposta e cinquenta reais)
maior que outros candidatos.
Proponente não apresentou a
Proponente apresentou
documentação
de
Ressalva para habilitação: Não
proposta de preço no
regularidade completa, assim
apresentou o portfólio da
valor de R$ 4.112,00
o
candidato
foi
empresa
(quatro mil cento e
desconsiderado
por
este
doze reais)
edital.
Habilitada.
Irregularidade
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Organizado o mapa analítico acima apresentado, pronuncia-se o seguinte julgamento:
a empresa Viga Arquitetos S/S LTDA, CNPJ: 08.977.725/0001-46, é declarada
vencedora com o melhor preço e técnica para proposta de serviços de diagramação e
design gráfico no projeto Produção e Consumo Responsável nas redes territoriais. Nada
mais havendo a ser examinado, a audiência é encerrada.

São Paulo, 30 de Abril de 2014.

___________________________
Vanessa Moreira Sígolo
Diretora Presidente
Instituto Kairós – Ética e Atuação Responsável
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