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ATA DO ATO DE ABERTURA DOS ENVELOPES “PROPOSTA DE PREÇO” REFERENTES 

TOMADA DE PREÇOS N° 5/2017 

 

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às quinze horas, na sede do Conselho 

Federal de Serviço Social, sito a SCS, Quadra 02, Edifício Serra Dourada, Salas 312/318, Brasília, 

Distrito Federal, foi realizado ato público para abertura dos Envelopes contendo as Propostas de Preço 

referentes à TOMADA DE PREÇOS N° 5/2017, objetivando a Contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização. Presentes ao 

ato Gleyton Carvalho Amacena, Diogo Adjuto e Vitor Tiradentes, membros efetivos da Comissão 

Permanente de Licitação CPL/CFESS. A empresa apta e Habilitada para a 2ª fase da licitação, abertura 

dos Envelopes “Proposta de Preço”, é a Empresa Patrícia Queiroz Dias Soluções e Serviços, pois 

foi a única que apresentou os envelopes contendo os documentos de Habilitação e Proposta de 

Preços. O Envelope nº 2: “Proposta de Preço” ficou em poder da Comissão Permanente de Licitação, em 

sobrecarta lacrada e rubricada pela empresa presente no ato de conferência das condições de participação 

e habilitação referente à Tomada de Preços n° 05/2017. Nenhuma empresa participou da abertura dos 

envelopes nº 02, contendo os Envelopes “Proposta de Preço”. A CPL abriu a sobrecarta contendo o 

Envelope nº 2 “Proposta de Preço”. O valor apresentado é o seguinte: Patrícia Queiroz Dias Soluções 

e Serviços, com o valor de R$ 31.185,00 (trinta e hum mil, cento e oitenta e cinco reais). Após a 

Comissão Permanente de Licitação, DECLARA VENCEDORA, a empresa Patrícia Queiroz Dias 

Soluções e Serviços, que apresentou a menor e a única proposta com o valor de R$ 31.185,00 (trinta e 

hum mil, cento e oitenta e cinco reais), para os objetos deste e ter sido considerada classificada.  Resta 

aguardar o prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos contra a decisão da CPL. Dar ciência do 

resultado aos interessados encaminhando esta Ata por meio de fax ou mensagem eletrônica. A presente 

Ata foi lida e aprovada pelos presentes. Nada mais havendo a tratar, o Ato foi encerrado às quinze horas 

e trinta minutos. 
 

 

Gleyton Carvalho Amacena 
Presidente da CPL 

 

Vitor Tiradentes 

Membro da CPL 
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Membro da CPL 
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