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PROCESSO CPL Nº 0095/13 
CONVITE Nº 010/13 

LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. 

 
ATA DE RECEBIMENTO,  

ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES                                  
 
Às nove horas do dia vinte e sete 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, a fim de 
receber os envelopes da licitação em epígrafe, bem como proceder a abertura do 
envelope n° 01, das seguintes empresas proponentes: Genésio de Jesus Marchi 
& Cia Ltda. ME., inscrita no CNPJ do MF sob nº 05.418.208/0001-49, no ato 
representada por Bruno Rodrigo Marchi, inscrito no CPF do MF sob nº 
364.571.508-88 e portador do RG sob nº 34.471.684. Iniciados os trabalhos, a 
CPL e todos os presentes rubricaram os envelopes e procedeu a abertura 
daquele relativo à habilitação. Após análises e considerações, a CPL entendeu 
que a única empresa proponente atendeu integralmente o instrumento 
convocatório, sendo, portanto, habilitada. Considerando que a única proponente 
está devidamente representada e foi habilitada no presente certame, não havendo 
interesse em recorrer sobre tal decisão, a CPL prosseguiu com a abertura dos 
envelopes das propostas e após detidas análises e considerações, verificou-se 
que todas as exigências do instrumento convocatório foram cumpridas, sendo, 
portanto, classificadas a proposta no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). 
Assim, a licitante Genésio de Jesus Marchi & Cia Ltda. ME. foi declarada a 
vencedora do presente certame. Assim, foram encerrados os trabalhos. Nada 
mais. 
 

Sorocaba, 27 de maio de 2013. 
 

 
Pela Comissão 

 
 

Pela Licitante 
 
 


