URBES
TRÂNSITO E TRANSPORTES

CONVITE Nº 006/14
PROC. CPL Nº 1709/14
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS

ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
Às nove horas do dia dezesseis de outubro 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 Cláudia Ap. Ferreira, Cibele Soares, Marcelo T. A.
Brasil, sob a presidência da primeira, com a finalidade de receber os envelopes
relativos à licitação em epígrafe. No ato a CPL constatou que apenas uma
empresa convidada apresentou os envelopes, quais sejam: Staff Auditoria &
Assessoria EPP, inscrita no CNPJ do MF sob n° 07.791.963/0001-08, no ato
representada pelo senhor João Carlos Furlan de Oliveira, inscrito no CPF do MF
sob o n° 068.388.288-04 portador do RG n° 10.301.025-7 SSP/SP. Iniciados os
trabalhos, a CPL constatou que, apesar de terem sidos convidadas 6 (seis)
empresas e o Edital disponível na Internet ter sido acessado por inúmeros
interessados, o presente Convite terá que ser repetido por manifesto desinteresse
e os respectivos envelopes devolvidos devidamente intactos e lacrados à
empresa, servindo esta ata como recibo destes, em respeito ao disposto no art.
22, §§ 6.º e 7.º, da Lei n. 8.666/93 e alterações. Para tanto, fica encerrada a
presente sessão e desde logo estabelecida para às 09h00min de 30 de outubro
p.f., a nova abertura deste convite, a ser gerado no mesmo processo
administrativo, para serem convidadas mais empresas, além das que já o foram.
Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, vai
por todos assinada.
Sorocaba, 16 de outubro de 2014.
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