ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO

Pregão Presencial n.º 03/2014
INTERESSADO: SETOR DE TRÂNSITO
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA REALIZAÇÃO: 16/09/2014 à partir das 9:30 HORAS
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços
de implantação e retirada de sinalização horizontal no Município de Marília/SP.

PREÂMBULO
Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos,
reuniram-se na sede da Emdurb, Avenida das Esmeraldas n.º 05 – Jardim Tangará – Marília/SP, a
Pregoeira JULIANA CRISTINA ALEIXO DE SOUZA, a Equipe de Apoio, e a responsável pelo Controle
Interno da Emdurb, para a Sessão Pública de processamento do Pregão em epígrafe.
Aberta a sessão, iniciou-se o procedimento de exame dos documentos oferecidos pelos interessados
presentes, com o intuito de obter a comprovação da existência de poderes para formulação de
propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO
EMPRESAS CREDENCIADAS
REPRESENTANTES

EMPRESAS

José Otávio Lopes Valderramas

J O L VALDERRAMAS – ME

Ronan Figueira Daun

KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI – ME

Às nove horas e quarenta minutos, a Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento e em
seguida recebeu as Declarações dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de
Habilitação estabelecidos no Edital e os Envelopes contendo as Propostas de Preços.

Além dos licitantes presentes a Pregoeira informou que havia recebido via correio, 03 (três) envelopes
constantes como remetente a empresa VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA. – ME, sendo que como não
havia representantes a Pregoeira solicitou que os presentes rubricassem os envelopes afim de verificar
que os mesmos estavam lacrados, procedendo a abertura do envelope correspondente ao
credenciamento desta.

REGISTRO DO PREGÃO
Foi aberto o envelope de Proposta, n.º 01 das licitantes presentes, bem como da licitante VIASERV
SINALIZAÇÃO LTDA. – ME e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, a Pregoeira
examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de serviços, com aqueles definidos no
Edital, sendo que as licitantes apresentaram-se aptas a darem lances.

Ocorre que diante do preço apresentado pela licitante KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS
EIRELI – ME, no valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), o representante da
empresa J O L VALDERRAMAS – ME informou que não teria condições de reduzir o valor que havia
sido combinado inicialmente como redução minima, ou seja, R$ 10.000,00, informando que suportaria
a redução de apenas R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que faria que seu valor total proposto passasse
a R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais), restando a classificação da seguinte forma:
Fase : Propostas (Lances)
KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI – ME

460.000,00

J O L VALDERRAMAS – ME

576.000,00

VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA. – ME

580.000,00
Fase : Negociação

Intentada a negociação de redução de preços com a empresa KADORA PRESTADORA DE
SERVIÇOS EIRELI – ME, esta informou que não poderia efetuar qualquer redução, haja vista já ter
atingido o limite suportável.
Assim, às nove horas e cinquenta minutos, atingiu o certame o seu menor valor.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
Declarada encerrada a etapa de lances e negociação foram classificadas as propostas em ordem
crescente de valor, na seguinte conformidade:
EMPRESA

VALOR TOTAL GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO

KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI – ME

460.000,00

1º Lugar

J O L VALDERRAMAS – ME

576.000,00

2º Lugar

VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA. – ME

580.000,00

3º Lugar

HABILITAÇÃO
Como continuação do certame, procedeu-se a abertura do envelope n.º 02 da empresa KADORA
PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI – ME (documentação), sendo que foi possível constatar que
esta havia cumprido integralmente às exigências do Edital. Os documentos foram rubricados pelos
licitantes presentes, Pregoeira e Equipe de Apoio.

RESULTADO
Às dez horas e cinco minutos, o certame passou a ter a seguinte classificação:

MENOR VALOR
EMPRESA

VALOR TOTAL GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO

KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI – ME

460.000,00

vencedor

J O L VALDERRAMAS – ME

576.000,00

2º Lugar

VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA. – ME

580.000,00

3º Lugar

RECURSO
A Pregoeira consultou os licitantes acerca da intenção de interposição de recursos, sendo que o
representante da empresa J O L

VALDERRAMAS – ME, informou não ter intenção em recorrer,

assim a Pregoeira procedeu a devolução do envelope de habilitação da mesma, devidamente lacrado.

ADJUDICAÇÃO
Ato contínuo, a Pregoeira adjudicou o objeto à licitante KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
– ME, sendo que esta deverá apresentar a proposta adequada ao lance vencedor no prazo de 24 (vinte

e quatro horas) nesta empresa pública municipal.

ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata. Reaberta a sessão
todos os presentes, bem como a Pregoeira e Equipe de Apoio assinaram a presente Ata.

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA
- Antes de iniciados os trabalhos foi acordado em comum acordo entre os licitantes presentes que a
redução mínima na fase de lances seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
- A licitante J O L VALDERRAMAS – ME retirou o envelope n.º 02 (documentação).
ASSINAM:

REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITANTE

------------------------------------------------------

PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO

------------------------------------------------------------JULIANA CRISTINA ALEIXO DE SOUZA
Pregoeira

José Otávio Lopes Valderramas
J O L VALDERRAMAS – ME

------------------------------------------------------

Ronan Figueira Daun
KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS
EIRELI – ME

---------------------------------------------------SILVIA MARIA DOMINGUES
Equipe de Apoio

---------------------------------------------------TATIANA CECILIO
Equipe de Apoio

-----------------------------------------------------Fabiana Motta Scalisse
Controle Interno

