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PROCESSO CPL Nº 2342/14 
CONVITE Nº 010/14 

LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE IMPRESSOS. 
  

ATA DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES 
 

Às nove horas do dia vinte e seis de janeiro de dois mil e quinze, na Rua Pedro de 
Oliveira Neto nº 98, Jardim Panorama, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações - 
CPL, composta por Cláudia Ap. Ferreira, Cibele Soares e Eliana de Fátima A. Zanete, 
sob a presidência da primeira, com a finalidade de proceder ao recebimento dos 
envelopes relativos à licitação em epígrafe, que teve como proponentes as seguintes 
empresas: Tom & Cor Gráfica e Editora Ltda - EPP, inscrita no CNPJ do MF sob n° 
05.801.005/0001-37, no ato representada pelo  senhor Carlos Cesar Giraldi, inscrito no 
CPF do MF sob o n° 108.181.458-62 portador do RG n° 22.214.548 SSP/SP, Manoel 
Galhardo Moreira Sorocaba – ME, inscrito no CNPJ do MF sob n° 890.858.848-53, 
portador do RG n°7.707.519-5.   Iniciados os trabalhos, a CPL decide por dar 
continuidade ao processo mesmo contanto com apenas duas participantes, tendo em 
vista já ter reaberto o prazo desta licitação no dia 15 (quinze) de janeiro p.p., onde 
apenas essas mesmas empresas haviam comparecido para a sessão, sendo que nessa 
mesma data, convidamos mais 4 quatro) empresas do ramo gráfico e ainda assim, 
apenas as duas empresas acima qualificadas voltaram a comparecer nesta data e 
também devido a necessidade de formalizar contrato para o fornecimento do material 
gráfico com a máxima urgência, tendo em vista que alguns itens já estão esgotados no 
contrato atual. Nesse sentido, passou-se a rubrica dos envelopes e abertura do envelope 
nº 1 – Habilitação, constatando-se que as licitantes atenderam ao edital, sendo portanto, 
habilitadas. Estando ambas devidamente representadas, desistem expressamente do 
prazo recursal para que possamos seguir com a abertura do envelope nº 02-Proposta. 
Dando prosseguimento, passou-se a abertura do envelope 2-Proposta. Após análises e 
considerações, a CPL entendeu que as licitantes atenderam todas as condições do edital, 
sendo portanto classificadas da seguinte forma: 1º) Lugar Tom & Cor Gráfica e Editora 
Ltda – EPP,  no valor  total de R$ 49.232,00 (quarenta e nove mil, duzentos e trinta e dois 
reais), sendo para o Lote nº 01 – R$ 12.177,00 (doze mil, cento e setenta e sete reais), 
para o Lote nº 02 R$ 31.933,00 ( trinta e um mil novecentos e noventa e três reais), para 
o Lote nº 03 R$ 5.062,00 (cinco mil e sessenta e dois reais) e em 2º) lugar Manoel 
Galhardo Moreira Sorocaba – ME, no valor  total de R$ 52.828,00 (cinquenta e dois mil, 
oitocentos e vinte e oito reais), sendo para o Lote nº 01 – R$ 14.343,00 (catorze  mil, 
trezentos e quarenta e três reais), para o Lote nº 02 R$ 33.024,00 ( trinta e três mil e vinte 
e quatro três reais), para o Lote nº 03 R$ 5.461,00 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e 
um reais). Diante da classificação, foi declarada vencedora a empresa Tom & Cor Gráfica 
e Editora Ltda – EPP.  Consultados os representantes das licitantes sobre a intenção de 
interposição de recursos, ambos manifestaram a não intenção de recorrer. Nada mais 
havendo a se tratar, lavrou-se a presente ata que por todos segue assinada. 

 
Sorocaba, 26 de janeiro de 2015. 
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