ATA DO ATO DE ABERTURA DOS ENVELOPES “PROPOSTA DE PREÇO” REFERENTES
TOMADA DE PREÇOS N° 4/2017
Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezessete, 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 contendo as Propostas de Preço
referentes à TOMADA DE PREÇOS N° 4/2017, objetivando a aquisição de material de expediente e
suprimentos de informática. Presentes ao ato Diogo Adjuto e Vitor Tiradentes, membros efetivos da
Comissão Permanente de Licitação CPL/CFESS. As empresas aptas e Habilitadas para a 2ª fase da
licitação, abertura dos Envelopes “Proposta de Preço”, são as seguintes: Texpel Comercio de Material
de Expediente e Serviços Ltda; Papelaria Farago; Multi-Itens comercio e serviços Ltda. Os
Envelopes nº 2: “Proposta de Preço” ficaram em poder da Comissão Permanente de Licitação, em
sobrecarta lacrada e rubricada pelas empresas presentes no ato de conferência das condições de
participação e habilitação referente à Tomada de Preços n° 04/2017. Nenhuma empresa participou da
abertura dos envelopes nº 02, contendo os Envelopes “Proposta de Preço”. Não houveram empresas
Inabilitadas para esse processo. A CPL abriu a sobrecarta contendo os Envelopes nº 2 “Proposta de
Preço”. Os valores apresentados pelas proponentes, para o lote 1, são os seguintes: Texpel Comercio de
Material de Expediente e Serviços Ltda, com o valor de R$ 25.238,21 (vinte e cinco mil, duzentos e
trinta e oito reais e vinte e um centavos); Papelaria Farago, com o valor de R$ 25.674,50 (vinte e
cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) e Multi-Itens comercio e serviços
Ltda, com o valor de R$ 24.729,93 (vinte e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e
três centavos). Os valores apresentados pelas proponentes, para o lote 2, são os seguintes: Texpel
Comercio de Material de Expediente e Serviços Ltda, com o valor de R$ 75.293,75 (setenta e cinco
mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos); Papelaria Farago, com o valor de R$
76.873,45 (setenta e seis mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos); MultiItens comercio e serviços Ltda, com o valor de R$ 72.053,68 (setenta e dois mil e cinquenta e três
reais e sessenta e oito centavos). Após a Comissão Permanente de Licitação, DECLARA
VENCEDORA, para o lote 1, a empresa Multi-Itens comercio e serviços Ltda, que apresentou proposta
com o menor valor de R$ 24.729,93 (vinte e quatro mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e três
centavos), para os materiais objeto deste lote 1 e ter sido considerada classificada. Após a Comissão
Permanente de Licitação, DECLARA VENCEDORA, para o lote 2, a empresa Multi-Itens comercio e
serviços Ltda, que apresentou proposta com o menor valor de R$ 72.053,68 (setenta e dois mil e
cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), para os materiais objeto deste lote 2 e ter sido
considerada classificada. Resta aguardar o prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos contra a
decisão da CPL. Dar ciência do resultado aos interessados encaminhando esta Ata por meio de fax ou
mensagem eletrônica. A presente Ata foi lida e aprovada pelos presentes. Nada mais havendo a tratar, o
Ato foi encerrado às quinze horas e trinta minutos.
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