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ESTADO

DO MARANHÃO
prefeiturr-|\/unicipal
de lmpe rattiz
Comissão permanente

I

Oe f_icitãfao

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
coNcoRnÊrucla puBLtcA No 001/20í g_CpL
PROCESSO ADÍUII N ISTRATIVO

NO

26.00

1 OO9/20 1 8- SETRAN
oBJETo: concessão onerosa na
modalidade de concorrência
.

concessão comum' do tipo
em regime de
MAIoR oFERTÀ ;ra desenvorvimento,
coordenação e operação do
imprantação,
estacionamento rotativo eretrônico
*zonaAzur,,no
pago,
Município de Ímperatriz, MA,
contemplando todos os ,".1r.1.
materiais, de
tecnologia e serviços necessários
ao seu correto funcionamento,
com
percentual de receitas ao
repasse de
Município por período de 10
(dez) anos, de acordo
com as
deste edita, Requisitado pe,a

;:::Ji*:T::d:l ;3',,!llif:?:#:-I,;;

Aos 0s (cinco) dias do mês de
agosto de 2o.rg, às 10h (dez
horas), na sara de
reuniÕes da comissão Permanente
de Licitação, situada na Rua
urbano santos, no
1657
' Bairro Juçara, tmperatriz (MA), prefeitura de Imperatriz, presentes
os
membros da comissão Permanente
de Licitação, Marcero caetano
Braga lvuniz Presidente, Chrístiane Fernandes
Silva * Secretária e Francísco
Sena Leal _
Membro' fizeram-se presentes
ainda as assessoras jurídicas
desta comissão, as
Dras' Letícia Lobato Rodrigues
e Thaynara de sousa Barros costa,
objetivando

auxiliar na análise da documentação
iurídica-fiscar da empresa, assim, foi
instarada a
sessão de abertura

e julgamento da licitação em epígrafe,
autorizada pero sr.
Presidente da comissão Permanente
de Licitação, processo Adminístrativo
no
26'001 '00912018- SETRAN
A comissão atestou o comparecimento
da empresa:
ALcABox LTDA" inscríta no CNPJ
no 09 256. o12tooo1-s6,
neste

ato representada
Essandro costa Gonçalves, portador
do Documento de rdentidade no
281669655 ssPRJ e cPF
no 600.089 6 22-oo. Verifícada a
documentação
apresentada pera empresa, a
cpl decrara .REDENCTADA a mesma. Foram
recebidos os envelopes de n'
1 e no 2, que foram rubricados
em seus lacres, peros
membros da cPL e licitante Passou-se
à abertura do enverope referente à
documentação de habilitação, contendo
a documentação de habilitação, sendo
a
mesma rubricada pelos membros
da comissão, ato contínuo, foi dado
visto da
documentação ao licitante' o Presidente
decidiu suspender a presente sessão
para )l
análise da documentação de
habilitação, ficando a proxima sessão
marcada para as i.,
14h (quatorze horas) desta data
Registre-se que o enverope ou
,1gneuru':0";;;; "-

pelo

sr'

rirtJt.i.,

-

,,"

*iit:.ffi';o'"
,^

1c" '

ç,1-';I"

,

\

N,
l,

",í;i'i"
."{ff}'
r.it: I
{:-Ê(àí
\.;.
.,,1i:ed

ESTADO DO MARANHÃO

i

Prefeitura [Vlunicipal de lmperafiiz
Comissão Permanente de Licitação
permanecerá lacrado

il-.

e rubricado pelo licitante sob a posse da Comissão. Nada

mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão. Eu, Christiane Fernandes
Silva, lavrei e assino a presente ata com os membros e licitante.

Marcelo Caetano Braga Muniz
PRESIDENTE DA CPL
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Membro
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Secretária
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Letícia Lobato Rodrigues
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Ífraynârá de Sousa Barros Costa
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