URBES
TRÂNSITO E TRANSPORTES

ATA DE REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA

Pregão Presencial Nº: 012/18
Processo CPL Nº: 065/18
Objeto: Contratação de Empresa para Ministrar Curso de Aperfeiçoamento e
Motivação aos Motoristas do Transporte Coletivo de Sorocaba.

No dia 10 de abril de 2018, às 09h00min, reuniram-se na Rua Pedro de Oliveira
Neto, 98 – Jardim Panorama - Sorocaba/SP, a Pregoeira Daniela Schimidt
Antunes, CPF nº 392.579.118-37, a Equipe de Apoio, Cibele Soares, CPF nº
198.226.318-04 e Claudia Ap. Ferreira, CPF 106.112.528-99 e, a licitante Ana
Carolina Jacção, CPF nº 312.566.98-70 para reabertura da sessão, a qual foi
novamente suspensa no dia 03 de Abril de 2018 para análise mais criteriosa da
documentação, apresentada pela empresa Ana Carolina Jacção, após a
concessão do prazo de 08 (oito) dias úteis para que a mesma regularizasse a
situação que havia levado a sua inabilitação na sessão inicial realizada no dia 20
de março p.p.. Após as devidas análises e considerações, a Pregoeira e sua
Equipe de Apoio, com base na orientação da Gerência Jurídica da URBES,
decide pela habilitação da empresa Ana Carolina Jacção., sendo a mesma
declarada vencedora do certame, onde após negociação o valor total passou para
R$ 54.000,00, sendo que posteriormente será adjudicada pela autoridade
superior. Considerando que o Comunicado de Reabertura desta Sessão foi
publicado no site da URBES, e que ainda assim os demais licitantes interessados
não compareceram à sessão, implicando na decadência do direito de interpor
recurso. Nada a mais havendo a tratar, fica declarada encerrada a sessão
seguindo a ata assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitante presente.

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

LICITANTE

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA
Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax.: (15) 33315001 -e-mail: transito@urbes.com.br / transporte@urbes.com.br

