ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO
Pregão Presencial n.º 08/2017
INTERESSADOS: TRÂNSITO – EMDURB/MARÍLIA
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL – LOTE ÚNICO
DATA DA REALIZAÇÃO: 24/11/2017 à partir das 9:30 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Manutenção Semafórica no período de 12 meses,

com atendimento em soluções dos problemas em até 20 (vinte) minutos em caso de reset, 02 (duas) horas
em caso de necessidade de conserto e/ou troca de peças eletrônicas, e 03 (três) horas em caso de
conserto e/ou troca de cabeamento, com fornecimento de material e eletrônico, cabeamento, grupos
focais, abraçadeiras, suportes, colunas, braços projetados que venha a ser usado nos reparos, mão-deobra (01 técnico, 01 operador de Munck e 01 ajudante) com uso de equipamentos apropriados para
realização dos serviços (Caminhão equipado com Munck e cesto, Picape operacional com escada giratória
e picape de apoio), ficando a contratada responsável pelo bom funcionamento dos 95 (noventa e cinco)
cruzamentos semafóricos existentes e por mais 19 (dezenove) com previsão de implantação, totalizando
114 (cento e quatorze) cruzamentos semafóricos, sendo 12 instalados mediante convênio com o
DETRAN/SP e 07 (sete) pela contratante.

PREÂMBULO
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, 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, 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 Roberto Bergamin Júnior

BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. – EPP

Marcus Vinicius Benassi Silva

KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRÁFEGO E DE
TRANSPORTES DO BRASIL LTDA.

Às nove horas e quarenta minutos, a Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento, sendo que à partir de
tal momento não seria mais possível a aceitação de outros interessados em participar do certame.

REGISTRO DO PREGÃO

Foi aberto o envelope de Proposta, n.º 01 das licitantes presentes e, com a colaboração dos membros da Equipe de
Apoio, a Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de prestação de serviços, com aqueles
definidos no Edital, sendo que as licitantes apresentaram-se aptas.

Fase : Propostas (Lances)
Empresa

Valor Inicial

BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. – EPP

R$ 186.000,00

KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRÁFEGO

R$ 924.000,00

Fase : Negociação
Considerando a diferença de preço entre uma proposta e outra, a Pregoeira explicou ao representante da licitante

KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRÁFEGO, que a empresa teria que reduzir seu valor de maneira a
ficar abaixo da outra licitante. O Sr. Marcus informou que não haveria margem para tal redução, sendo que
assim passou-se a negociação com a empresa

BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. – EPP que

apresentou a proposta inicial no valor total de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais).
As nove horas e cinquenta e cinco minutos passou-se a tal negociação o representante da licitante BERGAMIN
SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. – EPP, informou que poderia reduzir seu valor para R$ 185.000,00, sendo que a
Pregoeira solicitou que o mesmo reduzisse ainda mais o valor apresentado, sendo que este informou que
poderia chegar ao máximo de redução de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) o que equivale a R$
15.000,00 (quinze mil reais) por mês.
Considerando que o valor apresentado pela licitante após a negociação encontra-se dentro do valor que foi
apresentado a Pregoeira para efeito de estimativa de preços para os serviços descritos, esta achou por bem a
aceitação, consultando a Equipe de Apoio que entenderam também como aceitável.
Às 10:01 partiu-se para a abertura do envelope de documentação da empresa BERGAMIN SINALIZAÇÃO
VIÁRIA LTDA. – EPP, para verificar se haviam sido atendidas as exigências do Edital n.º 09/2017 – Pregão
08/2017.
ABERTURA DO ENVELOPE N.º 02
Foi aberto o envelope n.º 02 da empresa BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. – EPP , sendo que a Pregoeira
com o auxilio da Equipe de Apoio, verificou o atendimento aos itens constantes no Edital do Pregão Presencial n.º
08/2017.
Após a conferência, a Pregoeira passou toda a documentação apresentada para verificação e rubrica por parte do
representante da empresa KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRÁFEGO, sendo que este rubricou todos

os documentos apresentados.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
Finalizada a negociação restou a seguinte classificação:

LOTE UNICO
EMPRESA

VALOR LO LOTE

CLASSIFICAÇÃO

BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. – EPP

R$ 180.000,00

1º Lugar

KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRÁFEGO

R$ 924.000,00

2º Lugar

RECURSO
A Pregoeira, como previsto em Edital, indagou o licitante KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRÁFEGO quanto
ao interesse de recorrer de algum dos atos praticados no presente certame, sendo que o representante informou que
não há interesse em recorrer.

Ante a ausência de manifestação de interesse em recorrer, a Pregoeira procedeu a devolução do Envelope n.º 02
(Habilitação) devidamente lacrado a empresa KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRÁFEGO E DE
TRANSPORTES DO BRASIL LTDA..

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.

Licitantes presentes:

________________________________
Marcus Vinicius Benassi Silva
KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRÁFEGO E DE TRANSPORTES DO BRASIL LTDA.

______________________________
José Roberto Bergamin Júnior
BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. – EPP

EMDURB:

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

---------------------------------------------------JOSÉ DONISETE CASONI

---------------------------------------------------SILVIA MARIA DOMINGUES

---------------------------------------------------JOSÉ PERES GIMENEZ JUNIOR

