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PROCESSO DE SELEÇÃO CBDN004/2018 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COM 

ENTREGAS DIVERSAS, CONFORME DEMANDA  

O presente processo de seleção tem por objeto a a contratação de pessoa jurídica para o 

fornecimento de materiais de expediente com entregas diversas, conforme demanda, para 

atender às necessidades da CBDN, conforme descrito no presente EDITAL e seus Anexos. 

Para tanto, publicou-se Edital de Pregão Eletronico, na plataforma BBMNet 

(https://www.bbmnet.com.br/) e no site da CBDN (http://www.cbdn.org.br/governanca-e-

transparencia/licitacoes/), que esteve aberto para propostas entre 13/12/2018 e 14/01/2019. 

Nenhuma proposta foi protocolada no sistema. 

Assim, enviou-se o mesmo Edital por email para diversas empresas que atuam no 

segmento, de forma a realizar uma Tomada de Preços no mercado, a luz das mesmas 

regras inicialmente estabelecidas no Edital em questão. Estendeu-se o prazo para envio de 

propostas até o dia 04/02/2019, que deveriam ser enviadas diretamente a CBDN por email 

e via física. 

Enviaram propostas as empresas: 

• SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA – CNPJ: 54.651.716/0001-88 

• KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA – CNPJ: 19.576.717/001-04   

Ambas as empresas enviaram as propostas dentro do prazo. Foram avaliadas apenas as 

propostas enviadas até 04 de Fevereiro de 2019 as 23:59:59. 

As duas empresas apresentaram proposta de preço unitário para todos os itens 

referenciados no Anexo 01 do Edital, qualificando-se assim para a análise do menor preço. 
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Empresa Preço total proposto 

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA – 

CNPJ: 54.651.716/0001-88 
R$ 9.115,54 

KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA 

LTDA – CNPJ: 19.576.717/001-04 
R$ 12.338,18 

 

Assim, a menor proposta encontrada foi da SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA – CNPJ: 

54.651.716/0001-88 no valor total de R$ 9.115,54 (nove mil e cento e quinze reais e 

cinquenta e quatro centavos). 

A CJP entende que a proposta está adequada em termos de valor uma vez que encontra-se 

abaixo do preço de referência publicado no Edital e recomenda a contratação da empresa 

pelo prazo de 12 meses, conforme disposto no Edital do presente processo de seleção. 

 

Comissão Julgadora, 

 

Pedro Cavazzoni 

 

Rosangela Horvat Biasetto 

 

Caio Siqueira Freixeda 
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