Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação para julgamento das documentações de
habilitação e propostas de Preços da Concorrência Pública n° 001/2017. Aos 02 (dois) dias do mês
de Junho de 2017 (dois mil e dezessete), às 09:00 hs, reuniram-se na sede da Prefeitura Municipal de
Quirinópolis-GO, na sala 08 da Prefeitura Municipal, para realização da sessão pública do
recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação e as propostas dos interessados em
participar da licitação Concorrência Pública para concessão não onerosa de uso de área pública na
Av. do Lazer no Bairro Tônico Bento, em área institucional deste Município, visando à
instalação de um “quiosque”, para exploração comercial, constituído de uma área total de 700
m², sendo uma área vazia onde será necessária a construção de um imóvel com no mínimo 72
m², conforme projeto de locação da área e demais anexos ao edital, sendo tal sessão aberta a
todos quantos quiseram assisti-la, com a presença dos integrantes da Comissão Permanente de
Licitação nomeados pela portaria GAB/SEC n° 001/17 de 02 de Junho de 2017, no final assinados.
Aberta a sessão pela presidente da Comissão verificou-se a presença somente da empresa licitante: 1)
VANESSA ARANTES PEREIRA 03088875140, inscrita no CNPJ: 17.729.497/0001-86, com sede
na Av. Santos Dumont nº 34, casa 02 - Setor Central, na cidade de Quirinópolis-GO, representada
pela Sr. Vanessa Arantes Pereira, celular: (64) 98421-2401, e-mail: izabelozana21@hotmail.com,
sendo somente a que compareceu, apontando ainda que a publicação foi devidamente efetuada
mediante ampla divulgação conforme preceitua a legislação licitatória, estando devidamente
credenciada, a qual procedeu à entrega do credenciamento. A Presidente da Comissão Permanente de
Licitação deu continuidade a próxima fase desta licitação, ao qual seja a entrega do envelope de
habilitação bem como analise dos mesmos, estando este devidamente rubricado em seus locais de
abertura. Foi aberto então o envelope. A CPL analisou e conferiu toda a documentação de acordo
com as exigências editalícias e lei maior de licitações. Constatou-se então que habilitação da mesma
se encontra em ordem, estando então o presente licitante devidamente habilitado. Tratando-se de
sessão pública, há a exigência de perguntar publicamente se os presentes manifestam a intenção de
apresentar algum recurso ou impugnação sobre a habilitação do presente licitante, sendo de pronto
rejeitado por todos. Ato contínuo a Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitação
determinou o prosseguimento para a próxima fase, ao qual seja, a abertura do envelope de proposta
ao qual este está devidamente rubricado em seus locais de abertura. Aberto então o envelope da
empresa VANESSA ARANTES PEREIRA 03088875140, a mesma apresentou uma proposta técnica
com as melhores vantagens para uso de área pública na Av. do Lazer no Bairro Tônico Bento, em
área institucional deste Município, visando à instalação de um “quiosque” devidamente apresentada
no projeto e no memorial descritivo anexo a esta proposta. Continuando foi aberta oportunidade para
todos os presentes analisarem as propostas e projeto. Analisado a proposta, foi constatado que a
proposta apresentada está de acordo com os preceitos editalícias. Após a analise, foi indagado se os
presentes tem a intenção de apresentar algum recurso frente à proposta apresentada. Ato continuo a
Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou vencedora a respectiva empresa e
assim adjudicado o objeto da presente licitação pública a empresa VANESSA ARANTES PEREIRA
03088875140, mormente por ter apresentado a melhor oferta técnica, conforme especificações
acima. Da mesma forma a Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitação sugere ao
diretamente superior hierarquicamente a devida homologação deste feito para que assim surta seus
legais e jurídicos efeitos. Sendo assim, não havendo mais nada a tratar, a Srª. Presidente declara
encerrados os trabalhos mandado que lavrasse a presente ata que lida e achada conforme vai
devidamente assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e Licitante presente.
Prefeitura Municipal de Quirinópolis-GO, aos 02 (dois) dias do mês de Junho de
2017.________________________________________________________________________
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