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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/13 
PROCESSO CPL Nº 1383/13 

LICITAÇÃO, DO TIPO “MENOR PREÇO”, PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TINTAS E SOLVENTES A SEREM 

UTILIZADOS NA DEMARCAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. 
 

ATA DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS  

As quatorze horas do dia dezessete de julho do ano de dois mil e treze, reuniram-
se a Pregoeira, Cláudia Ap. Ferreira, e sua Equipe de Apoio, Altair ap. de Souza 
César e Mônica dos Santos Hirata, juntamente com a equipe técnica da URBES, 
representada pelo Sr. Anselmo Kennerly de Araujo, além da representante da 
empresa Viacolor participante do certame em epígrafe, Sra. Michelle Cristine 
Machado , portadora do RG nº 42.032.097-0 e inscrito no CPF/MF nº 
314.349.788-26, reuniram-se para avaliar as amostras dos produtos compatíveis 
apresentados na proposta pela empresa vencedora, os itens 01 e 02 do lote nº 
01, sendo que as amostras apresentadas estavam devidamente lacradas e 
acompanhadas do laudo técnico atestando a especificação CET-ET-SH-14, e 
possuíam as seguintes características: 

Item Descrição Garantia Marca 

01 
Tinta nas cores Branca, Amarela, conforme 
especificações constantes no Anexo IV. 

12 meses Salecril 

02 
Solvente, conforme especificações constantes no 
Anexo IV. 

12 meses Salecril 

 
Iniciados os trabalhos, a Pregoeira, sua Equipe de Apoio e a equipe técnica da 
Urbes, os quais procederam com a metodologia de análise das amostras 
designada no Anexo VI, e, sendo ao final emitido parecer favorável sobre os 
produtos apresentados, os quais atendem as especificações do Edital, de acordo 
com Anexo IV.  Sendo assim, nos termos do item 6.18 do edital, foi encerrada a 
análise das amostras. Diante disso, foi declarada vencedora a empresa Sale 
Service. E não estando presente os demais, fica aberto o prazo de 3 (três) dias 
úteis para interposição de recursos. Sendo, encerrada a sessão lavrando a 
presente ata, firmada por todos os presentes.  
 

Sorocaba, 17 de julho de 2013. 
 
 

Pregoeira e Equipe de Apoio 
 

 
Equipe Técnica da URBES. 

 
 

Licitantes 
                                                        


