
 

 

 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO CONVITE Nº. 003/2012 - REPETIÇÃO (processo nº. 

121.000.472/2011) – COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN. xxxxxxxxx 

Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e doze, às dez horas, na sala 209, 2º andar - 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 003/2012 - REPETIÇÃO, cujo objeto é a aquisição 

de purificadores de água natural e gelada para uso comercial. O Presidente abriu a sessão e concedeu 

dez minutos de tolerância para a entrega dos envelopes. Em seguida, o Presidente deu por encerrado o 

prazo para recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, atestando a participação das 

empresas: J2 COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA – EPP, CNPJ 13.816.522/0001-08, CJC ARAÚJO 

COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - ME, CNPJ 13.597.348/0001-50, ATHENAS 

INFORMÁTICA LTDA. - EPP, CNPJ 12.713.445/0001-06, e BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 

LTDA. ME, CNPJ 06.998.177/0001-05. Ato contínuo procedeu-se a abertura dos envelopes de 

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

empresas, sendo que o site www.comprasnet.gov.br apresentou problemas de conexão para acesso ao 

SICAF. Diante da impossibilidade de acesso ao SICAF, os documentos e os envelopes de “Proposta” 

fechados foram rubricados pela Comissão e pelos presentes, ficando sob a guarda da Comissão. Ato 

contínuo, o Presidente suspendeu a reunião, marcando para o dia dezoito de julho de 2012, às 10 

horas, na sala 304, 3º andar - Ed. CODEPLAN, a continuidade do certame licitatório. O Presidente 

informou aos presentes que a ata de reunião será publicada no site da Codeplan, 

www.codeplan.df.gov.br. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 11h15, com a 

assinatura desta ata de reunião pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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