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RESULTADO FINAL 

 
 

 EDITAL DE COTAÇÃO 
 

Nº.  09/2017 
 

Convênio MTE/SENAES nº 782976/2013 
 
 
 

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 menor preço global, cujo objeto é à Contratação de Serviço especializado 

para elaboração de projeto de arquitetura e acompanhamento da execução e 

implantação de 30 fachadas para os empreendimentos participantes da Rede de 

Cooperação Solidária Conquista na Cidade da Estrutural e Contratação de serviço 

para realização de Campanha Publicitária com foco na divulgação e na promoção 

de produtos e serviços oferecidos pelos empreendimentos participantes da Rede 

de Cooperação Solidária Conquista na Cidade da Estrutural, executado com 

recursos financeiros por meio de Convênio celebrado com o MTE/SENAES nº 

782976/2013. 

Destaca ainda que por não ter havido interposição de recursos em razão da 

classificação da primeira coloca no processo de cotação de preço, conforme os 

prazos fixados no item 14 do edital, e por ter atendido todas as exigências do certame 

e seus anexos, além de ter sido classificada como a única proposta de melhor preço 

global, pela comissão, onde foi publicado em ata e no site do instituto na data de 21 

de Agosto de 2017, torna assim classificada vencedora do certame a empresa:  

Metrópole Comércio, Serviços e Soluções Empresariais EIRELLI - ME -, 

inscrita sobre o numero de CNPJ: 07.843.902/0001-39. 

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

12.1 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, 28 de Agosto 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. 


