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Avenida Afonso Pena, 867/ sl. 1111 e 1112 – Centro Fone – (31) 3222-4087/3224-8355
Belo Horizonte – MG CEP: 30130-002

NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Comissão de Licitação do Conselho Regional de Biblioteconomia 6ª Região
(CRB-6) informa que às 16:00 do dia 21/06/2016 foi realizada, na sede do
CRB-6, a reunião de abertura dos envelopes da licitação modalidade Carta
Convite nº 004/2016, que trata da contratação de uma empresa para realizar
a impressão da Revista CRB-6 Informa na quantidade de 5400 unidades.
A Carta Convite nº 004/2016, em seu item 1.4, prevê:
“1.4 - A entrega dos envelopes referidos no subitem anterior deverá ser feita até
às 15:50 horas do dia 21/06/2016”
O CRB-6 recebeu, presencialmente, dentro do prazo estipulado no item 1.4 da
Carta Convite 004/2016, as propostas dos licitantes Tamoios Koloro Editora
Gráfica Ltda. e Gráfica Editora Cedáblio Ltda.
Um colaborador da autarquia, compareceu às 15:50 na secretaria do
Condomínio do Edifício Acaiaca, prédio em que o CRB-6 está instalada a sede
do CRB-6 para verificar se mais algum envelope havia sido entregue através de
postagem pelos Correios.
O colaborador foi informado pela atendente do condomínio que não existiam
correspondências aguardando retirada. Diante dessa situação, a Comissão de
Licitação do CRB-6 deu início à reunião de abertura dos envelopes de
habilitação dos licitantes Tamoios Koloro Editora Gráfica Ltda. e Gráfica
Editora Cedáblio Ltda.
Contudo, no dia seguinte, o Condomínio do Edifício Acaiaca repassou para o
CRB-6 um envelope contendo a documentação do licitante Coan Indústria
Gráfica LTDA.
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(http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/) o código de postagem
do objeto (SB043759677BR) constatou-se que o envelope foi entregue na
secretaria do condomínio às 15:00 do dia 21/06/2016, estando, portanto,
dentro do prazo previsto no item 1.4 da Carta Convite 004/2016.
Tendo em vista que esse fato ocorreu devido a um erro da equipe do
Condomínio do Edifício Acaiaca, que o licitante Coan Indústria Gráfica LTDA
apresentou o envelope dentro das condições previstas na Carta Convite
004/2016 e que todos os envelopes de habilitação apresentados dentro do
prazo devem ser abertos antes de se dar prosseguimento às próximas fases da
licitação, a Comissão de Licitação do CRB-6 informa que fará realizar, às
17:00 do dia 04/07/2016, uma reunião de abertura do envelope de
habilitação do licitante Coan Indústria Gráfica LTDA.
A reunião será pública e os interessados poderão acompanhar o procedimento.
Esclarecemos aidna que os licitantes que já enviaram a documentação não
poderão, em hipótese alguma, alterar ou complementar qualquer documento
que conste nos envelopes já entregues.
Informamos também que, caso todos os licitantes apresentem representantes
legais e abram mão do prazo recursal, a Comissão de Licitação realizará na
mesma data a abertura dos envelopes nº 2 contendo as propostas comerciais
dos licitantes habilitados. Caso contrário, após o prazo de recurso, será
agendada uma nova data para realizar a reunião de abertura dos envelopes nº
2.
Belo Horizonte, 30 de junho de 2016.
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