
ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 
 
 

MODALIDADE: CONVITE Nº 10/2012 
 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
OBJETO: Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Ar Condicionado para o Prédio 18 do Campus II do 
CEFET-MG, visando atender ao Projeto FAPEMIG TEC-RDP-0018 6-10 celebrado entre FAPEMIG, CEFET-MG e 
FUNDAÇÃO CEFETMINAS, conforme especificações técnicas em anexo.  
 
 
Às 10:30 horas, do dia 27 de dezembro de 2012 , nas dependências da Fundação Cefetminas , reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitação para abertura das propostas dos licitantes, conforme critério previamente estabelecido e 
divulgado, em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
Foram convidadas as seguintes empresas: PROJETAR SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA; GRUPO ORLANDO, 
COTTAR ENGENHARIA E MANUTENÇÕES LTDA E ARCONGEL REFRIGERAÇÃO  SOARES LTDA. 
Apenas a empresa ARCONGEL REFRIGERAÇÃO SOARES LTDA apresentou proposta. 
Compareceu a abertura da sessão o senhor Rogério Galinari de Costa Faria representante da empresa ARCONGEL 
REFRIGERAÇÃO SOARES LTDA  
A Comissão então deu seguimento ao certame em questão abrindo o envelope contendo os documentos de habilitação 
da empresa licitante, sendo rubricados e vistos pelos presentes. 
Após análise dos documentos de habilitação, a Comissão concluiu que a empresa ARCONGEL REFRIGERAÇÃO 
SOARES LTDA foi habilitada  de acordo com o exigido no edital.  
Assim, a Comissão de Licitação passou para a fase seguinte dando prosseguimento a abertura do envelope com a 
proposta de preço da empresa habilitada. 
A empresa ARCONGEL REFRIGERAÇÃO SOARES LTDA  apresentou proposta no valor de R$ 35.800,00 
(trinta e cinco mil e oitocentos reais) . 
 
Sendo assim, a Comissão de Licitação determinou o prazo de até 08 (oito) dias úteis para análise da proposta e 
informação do resultado final. 
 
Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 
 
 
Licitante Presente: 
 
 
Rogério Galinari de Costa Faria _____________________________ 
 
 
 
Comissão Permanente de Licitação : 
 
 
Presidente _________________________________________ ___________________ 
 
 
Membro  ___________________________________________ _________________ 
 
 
Membro  ___________________________________________ _________________ 


