
 

 

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DE RESULTADO 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA 004/2020 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

A Fundação Universidade do Contestado - FUnC , torna público para conhecimento 

dos interessados a RETIFICAÇÃO  do RESULTADO DO EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA nº 004/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para 

prestação de serviços de impressão de material gráfico, por menor preço por ITEM, 

visando atender as demandas institucionais dos Campi da Universidade do 

Contestado - UnC. Sendo análise e julgamento da Solicitação de desistência de 

itens, protocolada nesta data, pela empresa partici pante KHROMA GRÁFICA E 

EDITORA LTDA ME – CNPJ: 11.454.130/0001-10 que: 1) Na fase de habilitação a 

mesma foi vencedora para os itens: 1.2; 1.3; 1.4; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.12 e 1.13 no valor 

total de R$ 6.552,50 (Seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 

centavos). 2) Conforme retificação a mesma solicita declinar dos itens: 1.4; 1.8; 1.9 e 

1.13, confirmando atender os itens: 1.2; 1.3; 1.6; 1.7 e 1.12. 3) Assim sendo a 

comissão realiza análise das propostas das demais licitantes, conforme planilha de 

preços em anexo, habilitando os itens declinados para a empresa segunda colocada: 

GRAFFOLUZ EDITORA E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA – CNPJ: 93.630.788/0001-

09. Sendo esta vencedora para os itens: 1.1; 1.4; 1.5; 1.9; 1.10; 1.11; 1.13 e 1.14 no 

valor total de R$ 11.630,80 (Onze mil seiscentos e trinta reais e oitenta centavos). 4) 

Para os itens: 1.2; 1.3; 1.6; 1.7 e 1.12 no valor total de R$ 3.972,50 (Três mil 

novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), fica habilitada a empresa 

KHROMA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME – CNPJ: 11.454.130 /0001-10. Para o 

item 1.8 a empresa GRAFFOLUZ EDITORA E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 

apresentou valor acima do valor referência do Edital. Esta publicação equivale à 

publicação da Ata de Resultados. 

 

Comissão de Licitação 


