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quarenta reais) em 12 (doze) parcelas de 2.520,00. Após analise das
propostas apresentadas, a Comissão de Licitação escolheu a convidada
TYESSA GODINHO DE REZENDE, CPF: 017.479.291-31 foi no valor
de R$ 30.240,00 (trinta mil duzentos e quarenta reais) em 12 (doze)
parcelas de 2.520,00, por ser a proposta de menor preço e a mais vantajosa
para a Administração, o que levou esta comissão a optar pela mesma,
declarando-a vencedora do presente certame licitatório, conforme critérios
estabelecidos na Lei 8.666, de 2 1 de junho de 1993 . Ato continuo, o Sr.
Presidente solicitou a presença dos Representantes das Proponentes,
procedendo à leitura da proposta escolhida pela Comissão, facultando
novamente a palavra a todos os presentes para, querendo, manifestarem,
sendo que todos declinaram novamente de fazer o uso da mesma. Tendo
em vista a escolha dos membros da Comissão Licitatória, decidiram
adjudicar o objeto do presente certame a favor de TYESSA GODINHO
DE REZENDE, brasileira, fisioterapeuta, solteira, portadora do CPF:
017.479.291-31, Av. Dom Pedro II, n°96, Setor Central, Edéia-GO CEP 75.
940 - 000. Todas as propostas e documentações foram vistas e passam a
fazer parte integrante desta ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
sessão, da qual, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, todos os
participantes concordaram com que ficou estabelecido, renunciando
expressamente dos recursos aos quais tinham direito, e por isso assinam:
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