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ATA
Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e dezenove (2019), às 10:00 (dez horas), na
sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos do Município de Iacanga, com a presença da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, nomeados pela Portaria GP nº 003/19, de 07 de
janeiro 2019, composta da Sra. Solange Guedes de Lima, Supervisora de Licitações e
Contratos; e do Sr. Marcos Antônio Previero, Coordenador Municipal de RH, contando
também com a presença da Secretária Municipal de Obras a Senhora Susi Kelly Ferreira, e
também dos Senhores Caio Auguto Cesar Mafort de Oliveira, portador da cédula de
identidade RG/N° 22.991.433-0 representante procurador da empresa RJC Sinalização
Urbana Ltda EPP de acordo com representação legal que lhe é outorgada por procuração, e
do Senhor Paulo Rogério Rodrigues da Cota, portador da cédula de identidade RG/N°
26.894.673, representante procurador da empresa Sitran Sinalização de Trânsito Industrial
Ltda, de acordo com representação legal que lhe é outorgada por procuração, para abertura
e encerramento da Tomada de Preços 004/19, Processo 076/19 , cujo objeto é “Contratação
de empresa especializada para execução de serviços constantes no projeto de sinalização e
orientação turística, de acordo com a planilha orçamentária, memorial descritivo e outros
elementos do Convênio n° 174/2018(Segunda Etapa), Processo n° 072/2018 da Secretaria de
Turismo (MIT) e ainda de acordo com as especificações do Anexo I do presente Ato
Convocatório”. Iniciada a reunião com uma breve explanação dos procedimentos licitatórios
foi constatado que foram apresentados os envelopes de documentação e propostas
comerciais, como segue: 01 – SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ
nº 16.502.551/0001-93, com sede na Rua Nair Camillo dos Reis, n° 850, CDI Jatobá, CEP:
30.664-002 em Belo Horizonte/MG, e 02 – RJC SINALIZAÇÃO URBANA LTDA EPP, CNPJ nº
12.420.273/0001-74, com sede a Rua Jaime Rodrigues Modesto, n° 233, Vila Silvia, CEP:
03.728-005 em São Paulo/SP. Em primeiro lugar foi verificada a regularidade dos envelopes
de Documentação, estando os mesmos conformes, foram abertos e colocados para o
conhecimento e rubrica da CPL. Da análise dos documentos verificou-se que as empresas
apresentaram toda a documentação de acordo com o estabelecido no Ato Convocatório e
desta forma foram habilitadas para a próxima fase. Em prosseguimento foi verificada a
regularidade das propostas, estando as mesmas conformes foram abertas. As propostas
foram analisadas e estavam de acordo com o solicitado no ato convocatório, desta forma, a
CPL procedeu à seguinte a sua classificação, classifica-se em primeiro lugar à empresa
SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA que apresentou o primeiro menor
valor global de R$ 87.220,78 (oitenta e sete mil duzentos e vinte reais e setenta e oito
centavos), e classifica-se em segundo lugar a empresa RJC SINALIZAÇÃO URBANA LTDA EPP
que apresentou o segundo menor valor de R$ 108.996,23 (cento e oito mil novecentos e
noventa e seis reais e vinte e três centavos). Nada mais havendo, foi encerrada a presente
Reunião, e ficando registrado que não houve nenhuma contestação foi então lavrada a
presente Ata, que digitei e subscrevi, e vai assinada por todos os presentes.
Iacanga, 16 de julho de 2019.
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