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Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 09h10min, na sala do 
Departamento de Licitação, reuniu-se a Comissão Permanente de Procedimentos Licitatórios, instituída 
pela Portarianº001/2019, sendo: ELIEZER FARINELLI FERREIRA, RAFAEL FRANCISCO BIUDES e 
MARIA JOVÂNIA REZENDE COSTA, presidida pelo primeiro e secretariada pelo último, para Avaliação, 
Classificação e Julgamento da Concorrência Pública Nº 001/2019, cujo objeto visa a “Permissão 

remunerada de uso comercial de espaço público, a título precário e oneroso, com fins de exploração da 
atividade de lanchonete, nas dependências da Praça Independência, no Bairro Martina Raquel Lopes, do 

município de santo Antônio do Aracanguá em conformidade com o Anexo I – Memorial Descritivo.” Retirou 
o Edital o Sr.EDMAR GODOY DE BRITO, com endereço na Rua Santa Clara nº 333, Bairro São Francisco 
de Assis, nesta Cidade de Santo Antônio do Aracanguá/SP. Apresentou envelope nº 01 – Documentação 
de Habilitação e envelopes nº 02 – Proposta de Preços o  participante: Sr. EDMAR GODOY DE BRITO, 
portador da cédula de identidade RG nº 25.470.349SSP/SP e CPF nº 158.081.798-07, residente e 
domiciliada sito à Rua Santa Clara nº 333, Bairro São Francisco de Assis, nesta Cidade de Santo Antônio 
do Aracanguá/SP. Em seguida, a Comissão passou a analisar e rubricar a parte externa do Envelope nº 
01 – Documentação de Habilitação. Não havendo contestação alguma ao mesmo, procedeu-se à abertura, 
sendo rubricadas as documentações pelos membros da CJL e licitante presente. Após, passou-se à fase 
de habilitação, para a averiguação da documentação apresentada pelo licitante, sendo realizada a leitura, 
averiguação. Em análise aos documentos apresentado, constatou-se que apresentou os documentos 
exigidos para habilitação. Diante disto, a CJL, à unanimidade decidiu habilitar o participante por estarde 
acordo com as exigências do edital, passou a CJL a abrir os envelope n° 02 da Proposta de Preços, sendo 
rubricados o envelope e a proposta pela CJL e licitante presente. Em seguida, a CJL passou a julgar o 
mérito da proposta da participante, utilizando o critério MAIOR OFERTA POR ITEM, sendo declarado 
classificado por atender as exigências contidas no edital oSr. EDMAR GODOY DE BRITO, primeiro e 
único classificado para o item 01, perfazendo o valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais). A CJL por 
unanimidade aceitou o preço ofertado para o objeto do presente certame, por estar de acordo com o valor 
avaliado anteriormente pela Comissão de Avaliação de Imóveis da Prefeitura. Nada mais tendo ocorrido, o 
Presidente da CJL declarou encerrados os trabalhos. A presente ata foi lavrada por mim, Maria Jovania 
Rezende da Costa, membro secretario, indo assinada por mim e pelos demais membros da Comissão 
Julgadora e pelo licitante presente. PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ. 
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