PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS APRESENTADAS PELAS LICITANTES
ENSITRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA., NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
CONSTRUÇÕES LTDA.; BAHREIN ENGENHARIA LTDA. (ME/EPP); OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇAO DE
TRÂNSITO LTDA. (ME/EPP); UNÇÃO MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. – ME (ME/EPP); DM3 COMÉRCIO E
INDÚSTRIA EIRELI – EPP (ME/EPP); SIGMA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E VIA SERV
SINALIZAÇÃO LTDA. – EPP (ME/EPP), APRESENTADAS EM ATENÇÃO À TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019
– PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/2019.
Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 15h reuniram-se na sala de
reuniões da COPEL, situada na Prefeitura do Município de Pedreira, Estado de São Paulo, a
Comissão Permanente de Licitações (COPEL), designada pelo Prefeito deste Município, Sr.
Hamilton Bernardes Júnior, por meio da Portaria nº 167/2019, de 15 de fevereiro do ano de 2019,
tendo como PRESIDENTE DA COPEL o Sr. Bruno Henrique de Almeida e membros a Srª. Daniela
Beatriz Pozza Baseio (MEMBRO SUPLENTE DA COPEL) e a Arquiteta e Urbanista, Srtª. Viviane Caroline
de Oliveira Manzoli (MEMBRO TÉCNICA PERMANENTE DA COPEL), para reunião e julgamento das
propostas comerciais apresentadas pelas pessoas jurídicas acima mencionadas, em atenção a
referida Tomada de Preços, que tem como objeto a contratação de empresa na área de
engenharia de tráfego, para a implantação de sinalização horizontal em diversas ruas do
Município, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários. A Comissão
verificou, na ata da sessão do dia 30/07/2019, que as licitantes VIA SERV SINALIZAÇÃO LTDA. – EPP;
UNÇÃO MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. – ME; BAHREIN ENGENHARIA LTDA. e DM3 COMÉRCIO E
INDÚSTRIA EIRELI – EPP, apresentaram para a execução do objeto licitado os respectivos valores
globais, R$ 405.000,00; R$ 412.500,00; R$ 422.000,00 e R$ 425.000,00, e a licitante ENSITRAN INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PLACAS LTDA., apresentou para a execução do objeto licitado o valor global de R$
387.500,00. Diante disto, conforme já mencionado na Ata da sessão do dia 30/07/2019, a Comissão
verificou que se trata de hipótese de empate definida no § 1°, do artigo 44 da LC 123/06, ficando
constatado que os valores apresentados pelas licitantes VIA SERV, UNÇÃO, BAHREIN E DM3,
estavam dentro da porcentagem estabelecida no subitem 9.3.2.3. do edital, situação que lhes
facultam o exercício de preferência estabelecido no inciso I do artigo 45 do mesmo Diploma
Legal, tendo a Comissão, decidido, facultar o exercício do direito de preferência ditado no
mencionado artigo. As licitantes em epígrafe já haviam sido comunicadas que estavam aptas a
usufruir desse privilégio na ata, redigida no dia 30/07/2019, ante a declaração primitivamente
apresentada conforme exigência do edital, onde na ata mencionada foi estabelecido o prazo de
03 (três) dias úteis contados da ciência da mesma, para que, querendo, apresentassem proposta
de preço inferiores a oferta da licitante ENSITRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.,
observando obviamente, a ordem de classificação inicial das propostas. Por sua vez,
tempestivamente, em 01/08/2019, a licitante VIA SERV SINALIZAÇÃO LTDA. – EPP, segunda
colocada no certame, apresentou nova proposta ofertando o valor global de R$ 386.500,00,
portanto, inferior ao valor ofertado pela licitante ENSITRAN, atendendo, assim, todos os requisitos
da Lei Complementar n° 123/2006. Destaca-se que as demais licitantes, UNÇÃO, BAHREIN E DM3
não apresentaram novas propostas. Por conseguinte, após análise da nova proposta apresentada
pela licitante VIASERV, que foi rubricada por todos os membros desta Comissão, a Comissão julga
agora, CLASSIFICADA em 1° lugar a proposta apresentada pela licitante VIASERV SINALIZAÇÃO
LTDA. - EPP, no valor global de R$ 386.500,00. Portanto, a classificação final das propostas ficou da
seguinte forma: Em primeiro lugar, ficou a licitante VIASERV com o valor global de R$ 386.500,00;
Em segundo lugar, ficou a licitante ENSINTRAN com o valor global de R$ 387.500,00; Em terceiro
lugar, ficou a licitante UNÇÃO com o valor global de R$ 412.500,00; Em quarto lugar, ficou a
licitante BAHREIN com o valor global de R$ 422.000,00; Em quinto lugar, ficou a licitante NASMAN
com o valor global de R$ 422.500,00; Em sexto lugar, ficou a licitante DM3 com o valor global de R$
425.000,00; Em sétimo lugar, ficou a licitante SIGMA com o valor global de R$ 510.000,00 e em
oitavo lugar, ficou a licitante OTAKE com o valor global de R$ 547.500,00. A Comissão apurou o
índice de exeqüibilidade nos termos do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e
levando em conta a média apurada da somatória das propostas, o valor de exeqüibilidade é de
R$ 307.431,25. Fica aberto o prazo recursal na forma do subitem 9.2.5. do Edital e nos termos do art.
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109, I, “b” da Lei Federal nº. 8.666/93. Nada mais havendo o Presidente da Comissão encerrou a
reunião. Para constar lavrou-se a presente ata a qual vai assinada por todos os membros da
Copel. Pedreira (SP), 05 de agosto de 2019, às 16h.
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