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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DO ENVELOPE DE
HABILITAÇÃO DATOMADA DE PREÇOS N' 005/2017- PROCESSO
ADMINISTRATIVO N' 8.655/2017.

Aos quinze dias do mês de agostodo ano de dois mil e dezessete, às 09:30 horas, no
Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitação, com a presença de todos os seus integrantes ao final assinados para
realização de sessão pública para abertura do Envelope Habilitação da Tomada de Preço acima
mencionada. Aberta a sessão, a Senhora Presidente pede para constar que a única licitante,
empresa Natiele Aparecida Ferreira - EPP, encontra-se devidamente cadastrado nesta
Prefeitura. Pede para constar, ainda, que estive presentea Senhora Natiele Aparecida
Ferreira, representante da empresa Natiele Aparecida Ferreira -- EPPs bem como que não
houve a presença de representantes da Secretaria solicitante. Ato contínuo, procedeu-se a
abertura do envelope habilitação, sendo os documentos nele constante rubricados e analisados
por todos os presentes. Passada a palavra à representante, nada constou em ata. A Senhora
Presidente informa que a sessão será suspensa e que os documentos serão enviados à Secretaria
responsável, que fará a análise dos documentos técnicos, bem como que os demais documentos
de habilitação serão analisados oportunamente pelos membros da Comissão, e que o resultado
será publicado na forma da Lei, pelo Departamento de Licitações, Compras, Contratos e
Suprimentos. A Sessão foi suspensa pelo prazo necessário a lavratura desta Ata. Reaberta a
sessão, a Senhora Presidente procedeu a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada
mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação e pela representante presente.
Comissão Permanente de Licitação:
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