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ATA l)E SESSÃO PARA LEITURA DE RELATÓRIO TÉCNICO E ANÁLISE DA
PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS N' 005/2017- PROCESSO
ADMINISTRATIVO N' 8.655/2017.

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, às 09:00 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 para leitura de parecer técnico da Proposta de Preços da Tomada de Preço
acima mencionada. Aberta a sessão, a Senhora Presidente procedeu a leitura do parecer técnico
da Proposta de Preços da única licitante habilitada, empresa Natiele Aparecida l-'erreira EPP:
emitido pelo Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, no qual consta, dentre outras
observações, que o Departamento não tem nada a opor. Sendo assim, diante do relatório
técnico e estando a proposta condizente com o solicitado, utilizando-se o critério estabelecido
no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório: nele
Aparecida Ferreira EPP, com valor global de R$ 83.921,76 (oitenta e três mil, novecentos e
vinte e um reais e setenta e seis centavos). A Senhora Presidente pede para que o
Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos publique o julgamento e a
classificação. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à 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
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