ATA DE ABERTURA DE ENVELOPES REFERENTE AO PROCESSO DE CARTA
CONVITE 001/2010 – SOYLOCOPORTI
Aos 25 dias do mês de maio de 2010, na sede do Soylocoporti, sito a Rua Itupava, 1299 – Cj 312 – bairro Hugo
Lange, Curitiba, Paraná, foi realizado o processo de abertura de envelopes referente ao processo de licitação na
modalidade de Carta Convite número 001/2010. Foram convidadas para apresentação de propostas as empresas:
WORLD LASER IMPRESSÕES LTDA, GRÁFICA MEGA LTDA., VIA LASER ARTES GRÁFICA LTDA.
Os trabalhos se iniciaram às 11h20, coordenados pelo indicado por Angélica Varejão (representante jurídica da
entidade), Marco Antônio Konopacki, e assessorado pelo associado do Soylocoporti, Gustavo Guedes de Castro.
A empresa VIA LASER ARTES GRÁFICAS LTDA, representada neste ato por Firmino de Oliveira Dias, foi
a única empresa a enviar represente para a abertura. Os envelopes foram revisados por todos os participantes e
separados entre propostas e documentação. Foi procedido a abertura dos envelopes de documentação, iniciado
pelo da VIA LASER, que apresentou a documentação completa exigida pelo capítulo III do presente edital. Em
seguida, aberto o envelope da GRÁFICA MEGA, que não apresentou os itens "e" e "f" exigidos no capítulo
III da documentação e, por isso, inabilitada segundo a comissão julgadora e demais presentes. Em seguida foi
procedido a abertura do envelope de documentação da WORLD LASER, que não apresentou o item "b" exigido
pelo capítulo III da documentação do presente edital. Por isso, também julgada inabilitada para concorrer neste
ato. Em seguida, foi procedida a abertura do envelope da única habilitada nesta concorrência, VIA LASER
ARTES GRÁFICA LTDA., e neste ato, julgada vencedora da proposta. A comissão julgadora, abre para recurso
deste julgamento para o prazo máximo de vinte e sete de Maio de 2010 até às 12h00. Os recursos deverão ser
protocolados na sede do Soylocoporti até esse horário e serão julgados deferidos ou não pela comissão julgadora
habilitada nesse ato.
Curitiba, 25 de Maio de 2010.

___________________________________
Marco Antônio Konopacki
Coordenador dos trabalhos indicado pelo
representante jurídico da entidade

___________________________________
Gustavo Guedes de Castro
Associado e membro do Núcleo de Finanças
do Soylocoporti.

