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ATA DE SESSÃO DE ANÁLISE TÉCNICA 

Processo n" 047/2018 - Pregão Presencial N° 018/2018 

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 14h30 
min, na Cozinha do Centro Administrativo, sito à Avenida José Maria de Faria, 
71, Centro, Socorro, Estado de São Paulo, procedeu-se inicio da análise de PÓ 
de Café e Açúcar, referente ao procedimento licitatório acima citado, estando 
presente a Equipe Técnica composta pelo Presidente Paulo Reinaldo de Faria, 
Renata Herrera Zanon e Cilene Maria da Cunha Gomes, Nomeados através da 
Portaria nO 7975/2018. 

Considerando os critérios estabelecidos no item 03 e subitens do edital. 
Após as pertinentes avaliações a comissão concluiu que: Quanto às 

amostras da empresa: 
MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLlNI - ME foi constatado que a 

empresa atendeu as condições estabelecidas para o item 1 PÓ de Café 
Torrado e Moído, considerando que a empresa obteve o resultado de média 
8 pontos, e 80% de aceitação e atendeu as especificações mínimas 
e_xigidas no edita/. 

Em relação ao item 2 Acúcar Cristal em pacotes de 05kg a empresa 
MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLlNI - ME obteve o resultado de média 8 
pontos e 80% de aceitação atendeu as especificações mínimas exigidas 
no edital. 

A Comissão de Análise Técnica, verificou o cumprimento dos termos do 
item 3 e subitens do Edital, sendo possível o resultado da pontuação da 
licitante, sendo APROVADOS os produtos apresentados pela empresa 
conforme acima citados. 

Declarada encerrada as avaliações a cormssao responsável anexa a 
presente ata a Planilha de análise com as respectivas pontuações. 

Toda sessão rocedeu de forma tranquila. Nada mais havendo a tratar, 
da a cuja ata vai assinada pela Comissão de Análise 
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