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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 14/2022, 

PROCESSO Nº 2693/2022, PARA OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO (BOXES) 

DO MERCADO MUNICIPAL VERGÍLIO TIRELLI NETO (GILÓ), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES 

CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às nove 

horas e trinta minutos, reuniram-se conforme item 1.1 do edital, no Paço Municipal - Secretaria de Administração - 

Departamento de licitações, Rua sete se setembro, 701, Centro, nesta Cidade de Tremembé/SP, a Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria acostada aos autos, formada pelos seguintes membros: 

Patricia Terezinha de Faria, Vânia Teixeira de Lemos Araujo e Fernanda de Andrade Lima e Silva. 

Apresentaram-se para o CREDENCIAMENTO protocolando tempestivamente os envelopes “Documentação” e 

“Proposta” os seguintes proponentes:  

NOME BOX 

ROSANA BARBOSA FARIA 13 

ALEX SANDRO ROCHA 13 

MARIA NATALIA SALGADO BASTOS BORGES 13 

JEFFERSON DA SILVA ARAUJO 13 

EDSON ANTÔNIO LAPA MALVÃO 01 

 

Dados os cumprimentos aos interessados e esclarecimentos iniciais quanto ao desenvolvimento da sessão, os 

envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” foram rubricados pela COPEL e pelos presentes, atestando a 

inviolabilidade dos mesmos. Encerrada a fase de credenciamento, a COMISSÃO iniciou a abertura dos envelopes 

contendo a “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, vistou os respectivos conteúdos e permitiu, em ato contínuo, 

vistas dos mesmos aos Proponentes presentes. A Comissão cotejou com o Edital a documentação que foi 

apresentada, e todos foram HABILITADOS, pois atenderam as exigências do edital. Todos os demais proponentes 

apresentaram sua documentação, conforme exigência do edital, todavia, considerando que alguns representantes não 

se encontravam presentes na sessão, a presidente solicitou pela rede social pois o participante estava 

acompanhando a sessão e por telefone confirmou a desistência na interposição do recurso. Ato continuo, informamos 

a todos os participantes estão habilitados, e todos manifestaram recusa da interposição de recurso contra a fase de 

HABILITAÇÃO, Indagando-se os presentes, não houve apontamento sobre a documentação apresentada sendo 

unânimes em silenciarem-se. A presidente da sessão deu início a abertura dos envelopes na sequência de cada box, 

sendo encontrada a seguinte situação: 
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BOX  01 

Nome Valores R$ 

1º EDSON ANTÔNIO LAPA MALVÃO R$ 1.510,00 

BOX 13 

1º MARIA NATALIA SALGADO BASTOS BORGES R$ 405,00 

2º ALEX SANDRO ROCHA R$ 320,10 

3º ROSANA BARBOSA FARIA R$ 300,00 

4º JEFFERSON DA SILVA ARAUJO R$ 255,60 

 

Esta Ata foi encerrada as 09h57minutos, com posterior divulgação do laudo de julgamento e demais convocações 

serão publicadas na Diário Oficial Eletrônica do Município, na forma da Lei Orgânica do Município, disponibilizada no 

sítio www.tremembe.sp.gov.br. Todos os presentes foram informados que este processo estará disponível para 

consulta e extração de cópias, na Secretaria Municipal de Administração, em atenção ao Princípio da Publicidade e à 

Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação). Todos os demais atos deste 

certame serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município, no sítio <http://www.tremembe.sp.gov.br/diario-

oficial>. Subscrevem-na:  

 


