ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE “HABILITAÇÃO” REFERENTE À
TOMADA DE PREÇOS CFESS Nº 2/2015

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e quinze, às quinze horas, na sede do Conselho
Federal de Serviço Social, sito a SCS, Quadra 02, Edifício Serra Dourada, Salas 312/318,
Brasília, Distrito Federal, foi realizado ato público para abertura dos Envelopes “Habilitação”
referentes à Tomada de Preços CFESS n° 02/2015, objetivando a contratação de empresa
fornecedora de materiais de informática, em conformidade com o especificado no ANEXO I da
Tomada de Preços CFESS n° 02/2015 e as respectivas condições. Presente ao ato Gleyton
Carvalho Amacena, membro efetivo da Comissão Permanente de Licitação/CPL. Acudiram ao
presente edital, apresentando os envelopes contendo os documentos de Habilitação e Proposta
de Preços até às quinze horas, da presente data, as seguintes empresas: NATHANS
COMERCIAL LTDA EPP; MULT-ITENS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
LTDA EPP; DADB REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME;
PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE ME. A CPL/CFESS
deixa consignado na presente ata, que no dia 17 do mês de junho de dois mil e quinze recebeu
envelope lacrado em nome das empresas MULT-ITENS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE
PAPELARIA LTDA EPP e PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELE ME. Participaram da abertura dos envelopes nº 01, contendo os documentos para
habilitação as seguintes empresas: NATHANS COMERCIAL LTDA EPP e DADB
REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, porém não ficaram ate o final
do julgamento dos envelopes HABILITAÇÃO. A Comissão Permanente de Licitação deu por
aberto o Ato e iniciou a abertura dos Envelopes “Habilitação” e após rubricou-as. As
documentações foram verificadas pela CPL, que informa que todas as licitantes foram
consideradas HABILITADAS, tendo em vista terem apresentado a documentação de acordo
com o edital de TOMADA DE PREÇOS CFESS Nº 2/2015. Da decisão de habilitação desta
Comissão caberá recurso ao CFESS, no prazo de cinco dias úteis, a partir do conhecimento
desta, ficando a abertura dos envelopes “Proposta de Preço”, exclusivamente dos licitantes
habilitados, às 15h00, do dia 23 de junho de 2013. Ficam em poder da Comissão Permanente
de Licitação os envelopes “Proposta de Preço”, lacrados em um único envelope, contendo as
rubricas, no fecho, dos membros da CPL. Extrair cópia desta ata para as empresas participantes
por meio de fax e/ou endereço eletrônico. Esta Ata foi lida e aprovada pela CPL/CFESS. Nada
mais havendo a tratar, o presente Ato foi encerrado às 16h10min.

GLEYTON CARVALHO AMACENA
Membro da CPL/CFESS
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