
 

 

 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO CONVITE Nº. 001/2012 (processo nº. 121.000.375/2011) – 

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e doze, às dez horas, na sala nº 105, 1º andar do Ed. 

CODEPLAN reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Instrução nº 466/2011 de 

22/11/2012, para promover a abertura do Convite nº 001/2012, cujo objeto é a contratação de 

empresa para fornecimento de placas de sinalização de emergência. A seguir a reunião foi transferida 

para a sala 209 (auditório), por questão de logística. Para tanto, foi colocado aviso na porta da sala 105 

e foi orientada a recepção do prédio e a segurança do 1º andar para informarem aos licitantes sobre a 

mudança de local. Em função da mudança de local, o Presidente concedeu uma tolerância de 10 

minutos para o início da reunião. O Presidente abriu a sessão, atestando a presença das empresas: 

WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS, JÓIAS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP; OPÇÃO 

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP; BRASEX – BRASÍLIA EXTINTORES E DISTRIBUIÇÃO 

DE GASES LTDA. EPP. Em seguida, o Presidente deu por encerrado o prazo para recebimento dos 

envelopes “Documentação” e “Proposta”. Ato contínuo procedeu-se a abertura dos envelopes 

“Documentação”. A Comissão procedeu à consulta “on-line” ao SICAF para verificar o registro das 

empresas. Após análise, a Comissão deliberou por HABILITAR as empresas: WANJOUR COMÉRCIO DE 

METAIS, JÓIAS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP; OPÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO LTDA EPP; e BRASEX – BRASÍLIA EXTINTORES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA. EPP. Ato 

contínuo, os documentos de Habilitação foram rubricados pelos presentes. Considerando que todas as 

empresas foram habilitadas, o Presidente perguntou aos presentes sobre o interesse em se manifestar 

nesta fase da licitação, e não havendo interesse dos presentes, passou para a fase seguinte da licitação, 

procedendo à abertura dos envelopes “Proposta” das empresas habilitadas. O Presidente procedeu à 

leitura dos valores cotados e demais condições propostas. Ato contínuo, as propostas foram rubricadas 

pelos presentes. Em seguida, o Presidente perguntou aos presentes se havia interesse em se 

manifestar nesta fase da licitação, sendo que não houve pronunciamento das partes. O Presidente 

informou que as atas e o resultado da licitação serão divulgados no site da Codeplan. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 11 horas, com a assinatura desta ata de reunião pelos 

presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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