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URBES
TRÂNSITO E TRANSPORTES

CONVITE Nº 003/15
PROCESSO CPL Nº 313/15
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA VISANDO A MANUTENÇÃO DOS TOLDOS DO
TERMINAL SÃO PAULO.

ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS
Às nove horas do dia dezoito de maio de dois mil e quinze, 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 e Adriano. Ap.
A. Brasil, sob a presidência da primeira, com a finalidade de proceder ao
recebimento dos envelopes relativos à licitação em epígrafe, que teve como
proponentes as seguintes empresas: Protesol Toldos e Luminosos Ltda, inscrita
no CNPJ do MF sob n° 09.461.169/0001-13, no ato representado pelo senhor
Eduardo Aparecido da Silva, e Comércio de Toldos e Luminosos Maravilha Ltda
EPP, inscrita no CNPJ nº: 60.089.323/0001-25 representado pelo senhor Danilo
Pardo da Silva Balbi. Iniciados os trabalhos, a CPL decide por dar continuidade ao
processo mesmo contanto com apenas duas participantes, tendo em vista já ter
reaberto o prazo desta licitação no dia 06 (seis) de maio p.p. Nesse sentido,
passou-se a rubrica dos envelopes e abertura do envelope nº 1 – Habilitação,
constatando-se que a empresa Protesol Toldos e Luminosos Ltda. deixou de
atender o edital em seu item 4.2.3 “b”, pois não apresentou a prova de
regularidade do INSS e a empresa Comércio de Toldos e Luminosos Maravilha
Ltda. deixou de apresentar o original do Contrato Social e respectivas alterações,
já que apresentou apenas cópia simples da 6ª alteração a qual não está
consolidada, descumprindo assim o item 4.2.1 “a” do edital. Diante de tal situação,
com base no §3º do artigo 48, da Lei 8666/93, fica aberto o prazo de 03 (três) dias
úteis para apresentação de nova documentação, escoimada das causas aqui
referidas, ficando desde já designado as 15h00 do dia 21 de maio p.f., para
entrega da nova documentação e reabertura da sessão. Os envelopes contendo
as propostas, foram rubricados em seus lacres e ficarão guardados com a CPL
até sua abertura. Fica aberto o prazo de 02 (dois) dias para apresentação de
recurso. Nada mais havendo a se tratar, lavrou-se a presente ata que por todos
os presentes segue firmada.

Sorocaba, 18 de maio de 2015.
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