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ATA l)E SESSÃO PUBLICA Polia ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E
PROPOSTA DE PREÇOS DO CONVITE N' 002/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N'
6.1 1 o/2o1 7.

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 09:30 horas, no [)epartamcnto
de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos, reuniu-sc a Comissão Permanente de Licitação,
com a presença de todos os seus integrantes ao final assinados, para realização de sessão pública de
abertura de envelopes, documentação c proposta de preços do Convite acima mencionado. A seguir,
a Senhora Presidente passou a abrir os Envelopes, onde os documentos foram rubricados e
analisados pela Comissão. Após a análise, verificou-se que as licitantes apresentaram os documentos
condizentes com o solicitado, estando devidamente habilitadas. Diante disso, a Comissão passa a
analisar as propostas de preços e, as mesmas estando regi.ilares e condizentes com o solicitado, e
com os parâmetros apresentados no processo administrativo, chegando-se ao seguinte resultado
classiHicatório: I' lugar: Pães & Mordes Assessoria e Consultoria ADM. E Financ. Lida - Me,
çom valor global de R$ 58.800.00 (cinquenta e oito mil ç oitocentos reais); 2' Lugar: I'caras

Planejamento e Assessoria em Administração S/S Ltda - ME, com valor global de R$ 63.000,00
(sessenta e três mil reais); 3' e tJltimo Lugar: Eco Polis Sistemas e Participações Lida - N'IE, com
valor global de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais). A Senhora Presidente pede para
que o Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos publique na Imprensa Oficial
do Município as habilitações, o julgamento e a classificação das propostas. A sessão foi suspensa
pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, a Senhora Presidente procedeu à
leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar,
encerrou-se a sessão, indo esta assinada apenas pelos membros da Comissão, uma vez que não
houve a presença de representantes legais.
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