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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

ATA DA REUNIÃO PÚBLICA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

PARA A ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DO PROCESSO SA/DL 

- Nº 65/2.018. 
 

Às catorze horas e dez minutos do dia seis de junho de dois mil e dezoito, na sala de reuniões do 

Departamento de Licitações, no edifício sede da Prefeitura Municipal de Monte Alto, na Rua Dr. 

Raul da Rocha Medeiros nº l.390, na cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo, reuniu-se a 

Comissão Permanente de Licitações, para o início dos trabalhos pertinentes ao Processo SA/DL nº 

65/2.018, instaurado para contratação de empresa especializada para execução de obras de 

sinalização de transito, compreendendo: implantação de defensa metálica; reforma de sinalização de 

transito horizontal e  substituição de sinalização vertical;  implantação de rotatória;  instalação de 

sinalização semafórica; instalação de lombadas e travessias elevadas e gradil de proteção, no âmbito 

do Programa Paulista de Segurança de Transito. Sob a presidência do senhor José Francisco 

Giancotti,  compareceram à reunião os senhores: Adair Teixeira e Antônio Aparecido Ferreira 

Frasão, membros da Comissão constituída pela Portaria nº 9.011, de 11 de maio de 2.018 e Antônio 

Claudio da Costa Victório, este na condição de secretário. Feitos os esclarecimentos de praxe sobre 

o desenvolvimento da pauta dos trabalhos, o senhor Presidente declarou aberta a sessão pública, 

anunciando a efetiva participação no certame de duas empresas que atenderam ao chamamento 

público e protocolaram seus envelopes na seguinte ordem de entrega: 1 – Bergamin Sinalização 

Viária Ltda. EPP e 2 - Cidade Verde Sinalização Viária Eireli – EPP. Havendo quórum suficiente e 

consignando a presença dos senhores: José Roberto Bergamin Junior, RG 30.825.738 e Carlos 

Eduardo Rodrigues, RG MG 11.563.780, representantes, respectivamente, da primeira e segunda 

empresa retro mencionada, todos os presentes foram instados, pelo senhor Presidente que 

rubricassem os envelopes recebidos, para que ficasse atestada a inexistência de defeitos ou sinais de 

violação. Depois de rubricada toda a documentação encontrada nos envelopes, o senhor Presidente 

suspendeu temporariamente a sessão pública para que a Comissão julgadora pudesse examinar os 

documentos de habilitação das licitantes.  Feita a análise, constatou-se que a empresa Bergamin 

Sinalização Viária Ltda. EPP demonstrou regularidade para ofertar preços os lotes 1 e 2, e foi 

julgada habilitada para a prestação de serviço para estes lotes;  a licitante Cidade Verde Sinalização 

Viária Eireli – EPP demonstrou regularidade para ofertar preço somente para o lote 2 e foi julgada 
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habilitada para a prestação de serviço deste lote. O senhor presidente retomou a sessão pública 

anunciando o resultado do julgamento de habilitação.  Os representantes presentes declararam a 

renuncia à faculdade de interposição de recurso administrativo e solicitaram a continuidade da 

sessão pública. Diante da argumentação dos representantes presentes,  o senhor Presidente, com a 

anuência dos demais membros do Colegiado, autorizou  a continuidade da sessão para a abertura dos 

envelopes contendo as propostas das empresas habilitadas no certame. Depois de rubricado pelos 

presentes, as propostas neles encontradas foram examinadas pelo Colegiado. Examinando mais 

detalhadamente as propostas, relativamente às cotações apresentadas, verificou-se os seguintes 

preços por lote ofertados: Bergamin Sinalização Viária Ltda. EPP, lote 1, valor total de R$ 

29.936,23 (vinte e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos) e lote 2, valor 

total de R$ 154.142,14 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e catorze 

centavos). A licitante  Cidade Verde Sinalização Viária Eireli – EPP, ofertou preço somente para o 

lote 2, no valor total de R$ 150.676,20 (cento e cinquenta mil, seiscentos e setenta e seis reais e 

vinte centavos). A Comissão julgadora apurará, através de ampla conferência, os valores 

discriminados nas propostas apresentadas, para então, divulgar o resultado final do certame. O 

senhor presidente declarou encerrada a sessão pública não sem antes determinar ao secretário, que 

registrasse detalhadamente os trabalhos realizados, encartasse nos autos do processo todas as 

propostas examinadas e providenciasse a divulgação do resultado, assim que concluído. 

 

 

ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA VICTÓRIO                      JOSÉ FRANCISCO GIANCOTTI 

         SECRETÁRIO                                                                        PRESIDENTE   

 

 

 

 

ADAIR TEIXEIRA                                                  ANTÔNIO APARECIDO FERREIRA FRASÃO 

       MEMBRO                                                                                      MEMBRO  
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JOSÉ ROBERTO BERGAMIN JUNIOR                                CARLOS EDUARDO RODRIGUES 


