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ATA DE SESSÃO PUBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO
E PROPOSTA DE PREÇOS DO CONVITE N' 003/2017 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO N" I0.718/2017
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Ao vigésimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesscte, às 14:30 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 de abertura de envelopes, documentação e proposta de preços do

Convite acima mencionado. Aberta a sessão, a Senhora Presidente pede para constar que houve a

presença do Sr. Paulo Geovanio Lima Freiras, representante da empresa Almeída Alvarenga e

Advogados Associados. Outrossim, pede para constar que, mesmo tendo sido convidadas 03 (três)

licitantes. houve interesse de participação de apenas 01 (uma), qual seja proponente ALMEIDA
ALVARENGA E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Assim, tendo em vista que não foi obtido o

número mínimo de licitantes exigidos em Lei(art. 22, 1 3', Lei n' 8.666/93), a Comissão

Permanente de Licitação considerou este convite fracassado. A Senhora Presidente pede para que

o Departamento de Protocolo e Arquivo devolva o Envelope Habilitação e Proposta -- Protocolo n'

12.753/2017 à licitante supra mencionada. pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

dando-se a devida baixa no sistema. Pede também para que o Departamento de Licitações.

Compras, Contratos e Suprimentos publique o resultado, na forma da lei. A sessão 6oi 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 pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e

pelo representanterllresente.
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