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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO   PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO 
 

Processo n.º  47759 / 22 

Concorrência: n.º 25 / 22 

 
Ref.: Recebimento dos envelopes. 

 

Às 09:30 h  do dia 20 / 10  / 2022, nas dependências da sala onde se 

encontra instalada a Comissão Permanente de Licitação nomeada 

através de Portaria, na Rua Joaquim das Neves, nº 211 - térreo - Vila 

Caldas, reuniram-se seus membros com a finalidade específica de 

receber os envelopes de nº 01 contendo a Documentação e os envelopes 

de nº 02 contendo a Proposta das empresas interessadas em participar 

do certame, e dar continuidade à formalização da Concorrência supra, 

que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços 

técnicos especializados para levantamento planialtimétrico e projeto 

urbanístico, para regularização fundiária e concernentes aprovações 

junto às autoridades competentes utilizando os instrumentos previstos 

na legislação aplicável-reurb, em todas as suas modalidades, previstas 

na lei federal nº 13.465 de 11/07/2017, e pelo decreto federal nº 

9310/18, oriundo do Processo  Administrativo  n.º  47759 / 22.  

 
Até a data e hora de encerramento para entrega dos envelopes, 

entregaram os invólucros de Documentação, e Proposta, devidamente 

lacrados, as empresas: 

 CONSÓRCIO GEOURB; 

 RICARDO ANTONIO DE SOUZA. 

Fase de Habilitação 

Iniciada a fase de habilitação, foram abertos os envelopes de nº 01 
contendo a documentação das proponentes, e exibidos os seus 
conteúdos aos presentes para exame, rubrica e crítica na forma 

regulamentar, o envelope de nº 02 permanecerá lacrado e ficará sob a 
guarda e responsabilidade do Departamento de Licitações e Compras. 

 
Os documentos apenas foram rubricados por todos os presentes e a 
comissão suspendeu a sessão para a sua análise.   
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O resultado desta fase da licitação será publicado no Diário Oficial do 

Estado de São Paulo.  
 
 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para a qual se 
lavrou esta ata, sem emendas ou rasuras, que depois de lida e achada 
conforme vai assinada por todos. 

 

Comissão Permanente de Licitação: 

 

Eliana dos Santos Soares Santana – Presidente  

 

Cristiane Wanderley da Silva Freitas – Membro   

 

Bruna Valença Mallorga – Membro - Exonerada 

 

Marta Aparecida Ferreira – Membro - Exonerada 

 

Pietro Vincenzo - Secretário 

 

Representantes Credenciados: 

 

CONSÓRCIO GEOURB - Eduardo Almeida Gonçalves Minguci 

 

RICARDO ANTONIO DE SOUZA - Ricardo Antonio De Souza 


