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URBES
TRÂNSITO E TRANSPORTES

PROCESSO CPL Nº 1753/12
CONVITE Nº 008/13
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL.

DE
DE

ATA DE JULGAMENTO DE NOVOS DOCUMENTOS, ABERTURA E
JULGAMENTO DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS
Às quinze horas do dia dez de maio 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 Cláudia Ap. Ferreira Soares, Lucimara M. Brasil Agustinelli e
Marcelo T. Almeida Brasil, sob a presidência da primeira, com a finalidade de
proceder ao recebimento e julgamento da documentação escoimada dos defeitos
apontados na inabilitação da única empresa proponente da licitação em epígrafe,
qual seja: Star Treinamentos e Segurança Ltda., inscrita no CNPJ do MF sob nº
05.602.436/001-74, sem representantes. Iniciados os trabalhos, a CPL procedeu
à rubrica dos referidos documentos e após detidas análises e considerações, a
CPL entendeu que a proponente Star Treinamentos e Segurança Ltda. atendeu
ao instrumento convocatório, sendo, portanto, habilitada. Considerando que a
empresa Star é a única proponente e foi habilitada, por lógica inexiste interesse
da mesma em recorrer sobre tal decisão, a CPL prosseguiu com a abertura da
proposta da referida proponente e após detidas análises e considerações,
verificou-se que todas exigências do instrumento convocatório foram cumpridas,
sendo, portanto, classificada a proposta no valor de R$ 56.962,80. Assim, a
licitante Star Treinamentos e Segurança Ltda. foi declarada vencedora do
presente certame. E como nada havia a se tratar, foi encerrada a presente
reunião.
Sorocaba, 10 de maio de 2013.
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