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URBES 
 

ATA DE REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
(CONTINUIDADE) 

Pregão Nº :   023/12 
Processo :  1476/12 
Objeto : Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de 
Implantação, Locação e Manutenção de Equipamentos de Painéis em Led para 
Informações aos Usuários do Sistema de Transporte Coletivo Público. 
 
 
PREÂMBULO 
 
No dia 12 de novembro de 2012, às 09h00min foi realizada a sessão de 
reabertura para analisar a habilitação da empresa Visual Sistemas Eletrônicos 
Ltda, a qual foi suspensa para realização de diligências junto à referida empresa 
para verificar a exequibilidade de sua proposta e junto à empresa emissora do 
atestado apresentado pela proponente em questão 
 
No dia 23 de novembro de 2012, às 14h00min, reuniram-se na rua Pedro de 
Oliveira Neto, 98 – Jardim Panorama - Sorocaba/SP, a Pregoeira LUCIMARA M. 
BRASIL AGUSTINELLI e a Equipe de Apoio, Senhores CLAUDIA AP. FERREIRA 
SOARES e ADRIANO APARECIDO ALMEIDA BRASIL, para dar continuidade a 
sessão acima citada, considerando que as diligências supramencionadas já foram 
realizadas. 
  
 
HABILITAÇÃO 
Analisando os documentos de habilitação da empresa VISUAL SISTEMAS 
ELETRÔNICOS LTDA. e considerando as diligências realizadas, a Pregoeira e 
sua Equipe de Apoio entenderam que a licitante atendeu ao edital, sendo portanto 
habilitada. 
 
Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados 
foram rubricados pela Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio e 
colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica. 
 
RESULTADO 
À vista da habilitação, foi declarada a empresa VISUAL SISTEMAS 
ELETRÔNICOS LTDA. como vencedora.  

 
RECURSO 
Em ato contínuo, após consulta da Pregoeira, apenas as seguintes empresas 
manifestaram intenção de recorrer: 
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Empresa:                                                 Motivo: 
Transdata Ind. e Serv. de Autom. Ltda. -  Pretende recorrer em face da 
habilitação da empresa vencedora, já que entende que a referida empresa não 
cumpriu com o subitem 5.1.2 alínea “b”, pois apresentou atestados incompatíveis 
com o objeto da licitação e a proposta da mesma é inexequível. 
 
Diante da manifestação acima fica concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para 
interposição de recursos e após a decurso de tal prazo e da comunicação começa 
o prazo de 3 (três) dias úteis para contrarrazões da empresa Visual. 
 
 
ENCERRAMENTO 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo 
Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes 
relacionados. 
 
OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 
Não houve ocorrências.  

 
FIRMAM A PRESENTE  ATA: 

 
 

PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO 
 
 

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS 
 
 


