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RESULTADO  

 
 

EDITAL DE COTAÇÃO DE PREÇO 03/2017 – SERVIÇO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 

 
 

O Instituto Sócio Cultural, Ambiental e Tecnológico de Projetos de Economia 

Solidária – IPÊS, organização não governamental, sem fins lucrativos, fundado no dia 

04 de maio de 2003 na Região Administrativa de São Sebastião, Brasília/DF, torna 

público para conhecimento dos interessados, o resultado do edital de cotação de 

preço, tipo melhor qualificação técnica e menor preço, cujo objeto é à Contratação de 

serviço especializado de prospecção, planejamento e assessoramento técnico, 

com foco na economia solidária, finanças solidárias e comércio justo a partir do 

diagnóstico das demandas e ofertas de produtos e serviços dos 

empreendimentos participantes da Rede de Cooperação Solidária Conquista na 

Cidade da Estrutural, conformando 1500 horas técnicas, para atendimento as 

atividades prevista no projeto Organização da Rede de Cooperação Solidária – 

Feixe de Luz de base territorial, executado com recursos financeiros por meio de 

Convênio celebrado com o MTE/SENAES nº 782976/2013. 

Por não ter havido interposição de recursos pelas concorrentes em razão da 

classificação da primeira coloca no processo de cotação de preço no prazo constante 

nos itens 11 e 14 do edital, e por ter obtido os melhores índices de pontuação 

contidos nos itens 10 a 10.12 também do edital, e atendido todas as exigências do 

certame e seus anexos, além de ter sido classificada como a melhor qualificação 

técnica e preço, pela comissão, o qual foi publicado em ata no site do instituto em 13 

de março de 2017, fica assim classificada vencedora do certame a empresa:  

Aldeia Mundo EPP Ltda -, inscrita sobre o numero de CNPJ: 07.222.989-

0001/27. 

Diante disso a empresa vencedora tem o prazo de 02 dias úteis, conforme item 13 

do edital, a contar da data da publicação do resultado, o qual poderá ser prorrogado 

por igual período desde que justificado, para comparecer a sede do instituto Sócio 

Cultural para assinatura do contrato. 
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Brasília, 20 de março de 2017. 
 
 
 
 
 

Pedro Henrique Isaac Silva 
Coordenador Geral 

Projeto: Organização da Rede de Cooperação Solidária  
Instituto Sócio Cultural, Ambiental e Tecnológico de Projetos de Economia Solidária – 

IPÊS. 


