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UnÍdade de Comunicação do Estado de São paulo

Licitação pana contnatação de prestação de senviços de

Assessonia de Impnensa - AGRICULTURA

Aos nove dias de novembno de dois mÍl e vinte um, nesta cidade e município

de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeinantes

- Sala São Pau1o, situado na Avenida Monumbi, ne 4.5ØØ, neuniu-se a Comissão

Jurgadona da LicÍtação, designada pela pontarÍa uNrcoM ¡e øg/zØ21 de

L3/Ø7/2ø2L, do Senhon Secnetánio Extnaondinánio de Comunicação, publicada

no DOE deL6/Ø7/2Ø21, sob a Pnesidência de PAULO ANDRÉ AGUADO, e os membnos

HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAU]o, NANCI APARECIDA ALEIXo, ]oSEANE GoNçALVES SILVA

e CARLOS ALBERTO BUZANO BALLADAS, este último na qualidade de nepnesentante

da sociedade cÍviI, nos tenmos do Decneto ns 43.1.42/98, pana pnocessamento

da coNCoRRÊrucrn Ne ø5/2ø21, do tipo técnica e pneço, pana a contnatação da

pnestação de senvÍços de Assessonia de Impnensa - Agnicultuna. Nenhum

licÍtante se apnesentou pana a sessão. Iniciados os tnabalhos, a Comissão

Julgadona da LÍcitação pnocedeu a abentuna dos Envelopes ne 2 - Pnoposta

de Pneços, que se encontnavam henmeticamente fechados, cujo conteúdo necebeu

a nubnica dos membnos da Comissão Julgadona da LícÍtação. Em seguida o
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Pnesidente comunicou que a sessão ficaná suspensa pela Comissão Julgadona

da Lícitação, que procedená a aná1Íse detarhada das pnopostas de pneços e

posterÍonmente divulganá a classificação das mesmas pon meio de publicação

no Diánio OficÍal do Estado assim como a convocação pana a pnóxima fase do

centame. Foi penguntado aos pnesentes se desejavam fazen alguma obsenvação

pana constan em ata, ao que foi nespondÍdo negativamente. Nada mais havendo

a neg istna n sidente

reu

da Comissão Julgadona da LÍcitação encennou a

da a pnesente ata, que segue assinada.
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