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URBES
TRÂNSITO E TRANSPORTES

CONCORRÊNCIA N° 006/13
PROCESSO CPL N° 1833/13
LICITAÇÃO, DO TIPO “MAIOR OFERTA”, PARA PERMISSÃO ONEROSA DE USO
DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 3A E 3B
DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SÃO PAULO.

ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA E
JULGAMENTO DO ENVELOPE Nº 01
Às nove horas do dia nove de outubro 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, Lucimara M. Brasil
Agustinelli e Adriano Ap. Almeida Brasil, 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: Sheyla Cristina Silva,
inscrita no CPF/MF nº 155.521.168-28, representada no ato por Marcos Roberto
Antunes, portador do RG nº 17.891.078 e inscrito no CPF/MF nº 105.999.058-08,
e Viação Cometa S/A, inscrita no CNPJ/MF nº 61.084.018/0001-03, representada
no ato por Sidiney Gazola de Souza, portador do RG nº 49.952.007 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF nº 706.305.189.04. 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. Após detidas análises e considerações, a CPL entendeu que
apenas a proponente Viação Cometa atendeu ao instrumento convocatório,
sendo, portanto, habilitada. Já a proponente Sheyla Cristina Silva deixou de
observar a alínea “a” do subitem 3.2.1.4 do Edital, ao apresentar certidão de
falência, concordata, recuperações judiciais e extrajudiciais ao invés da certidão
requerida na referida alínea,, sendo, portanto, inabilitada. Fica aberto, também, o
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar de hoje, 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, juntamente com as manifestações que fazem parte
integrante da mesma.
Sorocaba, 09 de outubro de 2013.
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