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URBES
TRÂNSITO E TRANSPORTES

PROCESSO Nº 1273/11
CONCORRÊNCIA Nº 002/12
LICITAÇÃO, DO TIPO “TÉCNICA E PREÇO”, PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE ENGENHARIA DE
TRANSPORTES E DE PLANEJAMENTO URBANO PARA ELABORAÇÃO DE
PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO E MOBILIDADE
ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA E JULGAMENTO
DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E ABERTURA
DO ENVELOPE DA PROPOSTA TÉCNICA
Às nove horas do dia doze de abril de dois mil e doze, na Rua Pedro de Oliveira
Neto nº 98, Jardim Panorama, reuniu-se a Comissão Especial de Licitações CPL, composta por Celso Bersi, Cláudia Ap. Ferreira Soares e Lucimara M. Brasil
Agustinelli, sob a presidência do primeiro, com a finalidade de receber os
envelopes de habilitação, propostas técnicas e de preço da licitação em epígrafe,
que contou como proponentes as seguintes empresas: Logit Engenharia
Consultiva Ltda., inscrita no CNPJ do MF nº 05.093.144/0001-53, representado
este ato por Adilson Bravo Mejia May, portador do RG nº 37.591.815-2 e inscrito
no CPF/MF nº 212.957.878-06, e Oficina Engenheiros Consultores Associados
Ltda., representado este ato por Antonio Luiz Mourão Santana, portador do RG nº
7122389 e inscrito no CPF/MF nº 755.514.468-91. Iniciados os trabalhos, a CEL
recebeu os envelopes e juntamente com os presentes procedeu à rubrica nos
mesmos. Feito isso, foram abertos os invólucros relativos à documentação, cujos
conteúdos foram rubricados por todos. Iniciados os trabalhos de julgamento, a
CEL, após detidas análises e devidas considerações, entendeu que todas
empresas cumpriram as exigências do instrumento convocatório, sendo, portanto,
habilitadas. Estando devidamente representadas, as empresas renunciaram ao
prazo recursal referente ao julgamento de habilitação. Dando prosseguimento aos
andamentos dos trabalhos, foram abertos os invólucros relativos à proposta
técnica, cujos conteúdos foram rubricados por todos. Cumprida tal etapa, para dar
maior serenidade ao procedimento, a CEL optou por suspender os trabalhos, de
modo a analisar detalhadamente a proposta técnica apresentada, divulgando
posteriormente, na forma da lei, o resultado da etapa, com a abertura do
respectivo prazo para eventuais recursos. Sendo assim, foram encerrados os
trabalhos, com a presente ata assinada por todos os presentes. Seguem anexas
as manifestações que fazem parte integrante desta. Nada mais.
Sorocaba, 12 de abril de 2012.

Pela comissão

Pelas Licitantes

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA
Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax.: (15) 3331-5001 e-mail: transito@urbes.com.br / transporte@urbes.com.br

