GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ –
IDEFLOR-Bio
______________________________________________________________________________________

ATA DA SEGUNDA SESSÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017
PLANOS DE GESTÃO (MANEJO)
MOSAICO LAGO DE TUCURUÍ
Aos 03 dias do mês de julho de 2017, às 10:00 horas, no auditório da sede do Instituto
de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio, reuniramse os membros da Comissão Especial de Licitação para abertura do envelope contendo a PROPOSTA TÉCNICA da empresa habilitada, nos termos do item 7.3.2 do Edital.
Ao início da sessão, foi detectada ausência da licitante habilitada.
De início, foi apresentado pela Presidente da Comissão ao restante dos membros o
envelope de proposta técnica (ENVELOPE Nº02) da licitante habilitada Greentec Consultoria e
Planejamento Agroflorestal e Meio Ambiente LTDA., devidamente lacrado e rubricado pela CEL
e pelo licitante, para conferência. Em seguida, não havendo qualquer impugnação quanto à
idoneidade do lacre do envelope, passou-se à abertura da proposta de técnica, conferência e
rubrica do seu conteúdo, conforme artigo 43, §2º, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
O envelope da proposta técnica (ENVELOPE Nº02) contém 719 páginas. Encerrada a
etapa de conferência e rubrica dos documentos, a Comissão Especial de Licitação decide
suspender a sessão para analisar os documentos e julgar a proposta técnica, pelo que o envelope
da PROPOSTA PREÇO permanecerá em seu poder e guarda, intactos, conforme itens 7.5.2.2 e
7.5.9 do Edital.
A sessão foi encerrada às 11 horas e 10 minutos. E para constar, eu, Hilda Elizabeth
Souto De Vasconcelos Oliveira, servidora do IDEFLOR-Bio, matrícula nº 20885, lavrei a presente
ata, a qual segue assinada pelos membros da comissão e representantes das licitantes presentes.
Belém/PA, 03 de julho de 2017.
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