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URBES
TRÂNSITO E TRANSPORTES

PROCESSO CPL N° 2500/13
CONCORRÊNCIA N° 001/14
LICITAÇÃO, DO TIPO “MAIOR OFERTA”, PARA PERMISSÃO ONEROSA DE
USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE CASA
LOTÉRICA NO MÓDULO 1A NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO
DE INTEGRAÇÃO SANTO ANTÔNIO.

ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA E
JULGAMENTO DO ENVELOPE Nº 01
Às nove horas do seis de março de dois mil e quatorze, 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 Marcelo
T. A. 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 a única proponente, qual seja: Aposte Ganhe Loterias Sorocaba Ltda.- Me,
inscrita no CNP/MF nº 05.259.95/0001-81, sem representantes no ato. 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 a única proponente atendeu parcialmente o
subitem 3.2.2.4 do edital, já que deixou de apresentar o balanço patrimonial
conforme legislação vigente, sendo, portanto inabilitada, porém, nos termos do
parágrafo terceiro do artigo 48 da lei 8666/93, fica aberto o prazo de até 8 (oito)
dias úteis a contar da publicação da presente decisão para apresentar a referida
documentação faltante e concomitante fica aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis a
partir da referida publicação para interposição de eventual recurso no mesmo
prazo. Nada mais.
Sorocaba, 06 de março de 2014.
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