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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES, EXAME E JULGAMENTO DE PROPOSTAS 1 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e fornecimento de uniformes 2 

masculinos e femininos para uso dos funcionários de CRBio-01, conforme condições e especificações contidas no Projeto 3 

Básico e no Termo de Referência, Anexos I e II do Edital. 4 

Aos dezesseis de fevereiro de dois mil e dezesseis (16/02/2015), às quatorze horas (14:00 horas), na sede do Conselho 5 

Regional de Biologia – 1ª Região, sito à Rua Manoel da Nóbrega nº 595, conjunto 122, 12º andar, Paraíso, São Paulo, SP, 6 

deu-se início à sessão de abertura dos envelopes contendo as propostas para contratação de empresa visando o 7 

fornecimento do objeto acima descrito, presidida por Edison Kubo e, com as presenças de Sueli de Oliveira Bonafé Santos 8 

e Elza Ayako Koyama, membros da Comissão de Licitação-CL do CRBio-01. Neste ato, somente a empresa MANEIRA 9 

MODA CHARME LTDA - EPP, representada pela Sra. Luiza Gilvania Mateus Santos – RG 28.114.096-0 – CPF 10 

157939358/60, apresentou proposta. No horário determinado, o Presidente da CL procedeu à abertura do envelope de nº 1, 11 

contendo a documentação exigida no edital. O conteúdo do mesmo foi examinado e rubricado pelos presentes. Após, 12 

passou-se à análise da documentação apresentada e, uma vez que não houve qualquer objeção, a empresa foi habilitada. 13 

Na sequência, passou-se a fase de abertura do envelope nº 2, contendo a proposta de preço com valor total global de R$ 14 

11.814,00 (onze mil, oitocentos e quatorze reais). Estando os valores em conformidade com a média de preços obtida pela 15 

pesquisa de mercado efetuada pelo Setor de Compras e Licitações desta autarquia federal, a CL declarou vencedora do 16 

certame a empresa MANEIRA MODA CHARME LTDA – EPP. Nada mais havendo eu, Sueli de Oliveira Bonafé Santos, 17 

digitei a presente ata que segue assinada por todos os presentes. 18 
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