
 
 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 
 
Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (14/09/2015), às nove horas e trinta 
minutos, na sala quinze da Administração situada no Paço Municipal, reuniu-se a Comissão Especial de 
Licitações, nomeada pelo Decreto nº 2844/2015, integrada por Fernando Carlos de Oliveira -Presidente, 
Alexandra Gonçalves Vitor - Secretária, Guilherme de Lima Pereira Ferrão -Membro, designados para que 
procedessem a abertura e julgamento da concorrência nº 01/2015, Processo n° 35/2015, que tem como objeto 
a Outorga de Permissão de Uso, a título precário, oneroso e intransferível, DE ÁREA PÚBLICA, constituída de 
duas partes sendo: uma área com 7,00 m2 (sete metros quadrados) e uma área com 8,00 m2 (oito metros 
quadrados), conforme croqui do anexo VI deste Edital, sem edificações, dentro da área maior constante das 
matriculas 10287 e 10308 do Cartório de Registro de Imóveis de São Bento do Sapucaí, adquirida pela 
municipalidade mediante autorização legislativa Lei 1652 de 09/04/2014, com a posse homologada em 
Sentença Judicial conforme processo 0001311-98.2014.8.26.0563 em 09/12/2014, localizadas na Estrada de 
acesso ao Bauzinho, km 3,4, bairro do Paiol Grande, dentro da área denominada “Monumento Natural Estadual 
Pedra do Baú -MoNa”, no Município de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo e destina-se 
especificamente para a manutenção e exploração comercial de unidade de equipamento de alimentação – 
Serviço Ambulante de Alimentação – Código CNAE: 5612-1/00, através de trailer ou container, com a 
metragem máxima de 2m x 3,5. O trailer/container deve possuir a infra-instrutora necessária para atender as 
normas da vigilância sanitária, de acordo com o CNAE Fiscal: 5612-1/00, Resolução SS-142 e Portaria CVS 
05/2013. As condições são estabelecidas no instrumento convocatório Edital 01/2015 e nos seguintes anexos: 
Anexo I: Termo de Referência, Anexo II: Declaração para o fim de atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei 
Federal nº 8.666/93 em sua redação vigente (modelo) e Declaração da Inexistência de Fatos Impeditivos, 
Anexo III: Credenciamento, Anexo IV: Proposta, Anexo V: Minuta do Termo de Permissão de Uso, Anexo VI: 
Croqui. A publicidade ocorreu na data de 14 de Agosto de 2015 no Diário Oficial, Estado de São Paulo, Poder 
Executivo, Seção I, Página 174, no dia 17 de Agosto de 2015 no Jornal A Gazeta dos Municípios, página 3, 
disponibilização no site desta prefeitura através do link http://www.saobentodosapucai.sp.gov.br/lista-
licitações/tipo=concorrência pública e no Sistema RCC Licitações. Terminado o horário para entrega dos 
envelopes, conforma consta da alínea “a” do Edital nº 01/2015, não foi registrado nenhum licitante interessado 
na participação do certame. Dada à falta de licitantes, a Comissão decidiu pelo encaminhamento ao 
Departamento Jurídico para parecer no sentido da realização da repetição do presente processo licitatório, 
depois de autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal. Nada mais havendo para tratar, deu-se por encerrado 
os trabalhos, sem que houvesse qualquer manifestação em contrário e lavrou-se a presente ata, contendo as 
assinaturas de todos os membros da Comissão Especial de Licitações. 
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Fernando Carlos de Oliveira Alexandra Gonçalves Vitor 
Presidente Membro 
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Guilherme de Lima Pereira Ferrão 

Membro 


