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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão permanente de Licitação

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA PUBLICA NO OOl/201g-CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 26.00í.009/201 8- SETRAN
oBJETo: concessão onerosa na modalidade de concorrência em regime de concessãocomum' do tipo MAIoR oFERTA para desenvolvimento, implantação, coordenação eoperação do estacionamento rotativo eletrônico pago, ":zinl"-Á)ur no Município delmperatriz' MA' contemplando todos os recursos materiais, de tecnologia e serviçosnecessários ao seu correto funcionamento, com repasse de percentual de receítas aoMunicípio por período de 10 (dez) anos, de acordo com as especificaçÕes técnicasconstantes nos anexos deste edital. Requisitado pela secretaria Municipal de Trânsito eTransportes.
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Aos 06 (seis) dias do mês de agosto de 201g , às 10h (dez horas), na sala de reuniôes daComissão Permanente de Licitação, situada na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro J uÇara,lmperatriz (MA), prefeitura de Imperatnz, presentes os membros da Comissão Permanentede Licitação, [/arcelo Caetano Braga Muniz Presidente, Christiane Fernandes SilvaSecretária e Francisco Sena Leal ÍVlembro, fizeram-se presentes ainda as asSESSOTASjurídicas desta Comissão, as Dras. Letícia Lobato Rodrigues e Thaynara de Sous a BarrosCosta, objetivando auxiliar na análise da documentação jurídica-fiscal da empresa, assim, foiinstalada a sessão de abertura e julgamento da licitação em epígrafe, autorizada pelo SrPresidente da Comtssão Permanente de Licita ção, Processo Administrativo no26.001.009/20í 8_ SETRAN. A Comissão atestou o com parecimento da empresa: ALCABOXLTDA., inscrita no CNPJ no 09.256. 012!0001_56, neste ato representada pelo Sr. EssandroCosta Gonçalves, portador do Documento de ldentidade no 281669655 SSPRJ e CpF no600 089.622_00. Em virtude da realização da sessão da Concorrência pública no OO2t2O1g _CPL ter sido marcada para esta data e ainda nâo ter sido concluída até este horário 10h(dez horas), a Comissão informou a licitante que o resultado da análise da Documentaçãode Habilitação será divulgada na lmpressa Oficial. Nada mais havendo a tratar, foi encerradaa presente sessão. Eu, Christiane Fernandes Silva, Iavreí e assino a presente ata com osmem licitante
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