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PROCESSO CPL N° 1380/12 
CONCORRÊNCIA N° 002/13 

LICITAÇÃO, DO TIPO “MAIOR OFERTA”, PARA PERMISSÃO ONEROSA DE 
USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO MÓDULO 1B 
NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SANTO 
ANTÔNIO. 
 

ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA E  
JULGAMENTO DO ENVELOPES Nºs 01   

 
Às nove horas do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e treze, na Rua Pedro de 
Oliveira Neto nº 98, Jardim Panorama, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitações - CPL, composta por Claudia Ap. Ferreira Soares, Josenilson Silva 
Coelho e Lucimara M. Brasil Agustinelli, sob a presidência da primeira, com a 
finalidade de receber os documentos de habilitação e as propostas da licitação 
em epígrafe, que contou com as seguintes proponentes: Eder Wilson dos Santos, 
inscrito no CPF sob n° 299.003.408-09, portador do RG n° 28.531.035 e Aline 
Cristina da Conceição, inscrito no CPF sob n° 415.526.118-92, portadora do RG 
nº 45.493.377-0 , sem representantes. Iniciados os trabalhos, a CPL recebeu os 
envelopes e juntamente com os presentes procedeu a rubrica dos mesmos, 
abrindo posteriormente aqueles relativos à documentação, que teve seu conteúdo 
rubricado por todos. Em diligência, nos termos do § 3º do art. 48 da lei 8666/93, a 
CPL, por contato telefônico, questionou sobre a certidão negativa de mobiliários 
da proponente Aline Cristina da Conceição, a qual constava informações sobre a 
profissional autônoma e de pessoa jurídica (ME), e constatou juntamente com a 
servidora Juliana, que a referida certidão é válida para comprovação de 
regularidade para pessoa física também. Após detidas análises e considerações, 
a CPL entendeu que os proponentes atenderam ao instrumento convocatório, 
sendo, portanto habilitados. Fica aberto, também, o prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar de sua  publicação, para eventual recurso administrativo, nos termos de 
109, inciso I, alínea “a”, da LLI. E como não havia mais nada para ser tratado, foi 
encerrada a presente reunião, sendo a presente ata por todos firmada. 
 

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2013. 
 
 

Pela comissão 
 
 

Pelas Licitantes 
 

 


