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ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES – DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS
Data: 20/11/2012

Horário:14:00h

CONCORRÊNCIA Nº 02/2012
Processo nº 23087.003788/2012-41
Objeto: Concessão de uso de espaço físico, para instalação de um Posto de Serviços de Reprografia, com finalidade de
prestação de serviços de fotocópias, plastificação, encadernação, redução e ampliação e Comercialização de Artigos de
Papelaria, para atendimento aos usuários da da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG, na cidade de Poços de
Caldas/MG, Rodovia José Aurélio Vilela, nº 11.999 – Cidade Universitária, conforme especificado no Projeto Básico e
nos Anexos do Edital.
Na data e hora acima mencionadas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, instituída pela
Portaria nº 1639 de 30 de dezembro de 2011, composta pelos membros Geisla Alves de Oliveira, Denis Eduardo Borba
Ferreira e Flávia Cristina Sant’Ana, sob a presidência do primeiro, e o representante Olívio Afonso Dias Franco da
empresa PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - EPP, para habilitação e abertura dos envelopes
“DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”, da proponente a seguir relacionada:
1.

PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA – EPP.

Foi realizada consulta ao SICAF – Sistema de Cadastramento de Fornecedores, para confirmação do
cadastramento e verificação da regularidade fiscal, tendo sido constatado que a licitante estava com o cadastramento e
regularidade fiscal válidas.
Foi realizada, também, a emissão da CNDT junto ao sítio do TST, para comprovação da
Regularidade Trabalhista das Licitantes, tendo sido constatado que a licitante estava com a Regularidade Trabalhista
válida.
Em seguida foram abertos os envelopes “DOCUMENTAÇÃO”, tendo sido analisados e rubricados
todos os documentos pela Comissão Permanente de Licitação e pelo licitante presente e verificou-se que a licitante
estava Habilitada no Certame.
Considerando a decisão da CPL e tendo a licitante renunciado ao prazo para interposição de
recursos, foi aberto o envelope “PROPOSTA COMERCIAL”, sendo esta analisada e rubricada pela Comissão
Permanente de Licitação e pelo licitante presente e apresentou a seguinte classificação:
1º PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA – EPP: R$ 320,00.
Foi suspensa a audiência para posterior pronunciamento pela CPL.
Esta Ata, a Ata de Resultado de Julgamento e os demais avisos referentes a esta licitação serão
disponibilizados na página de licitações da UNIFAL-MG, www.unifal-mg.edu.br/licitacoes.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta Ata em uma via, que vai devidamente assinada pela
Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
Geisla Alves de Oliveira
Presidente
Denis Eduardo Borba Ferreira
Membro

Flávia Cristina Sant’Ana
Secretária

Representante:
Olívio Afonso Dias Franco
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA – EPP
CNPJ: 68.533.967/0001-72
(*) Original assinado encontra-se anexado nos autos do processo.
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