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Prefeitura de
SORnCARAURBES

TRANSITO E TRANSPORTES Secretaria da Mobilidade

PROCESSO CPL NO 808/2021
PREGAO ELETRONICO No32/21

LICITAQAO DO TIPO ''MENOR PKEQO '' PARA CONTRATAQAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAQAO, OPERAQAO E MANUTENQAO DE SISTEMA

DE BICICLETAS PUBLICAS COMPARTILHADAS E INTEGRADA COM A REDE DE
TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICIPIO DE SOROCABA

ATADEAVALIAQAO DASAMOSTRAS

As dez horas da manhi do dia trinta e um de janeiro de dots mil e vinte e dois
reuniram-se a Pregoeira, M6nica S. Hirata, e sua Equipe de Apoio, Wagner de
Souza e Demetrio F. da Silva, bem como a equipe t6cnica: Cristiano C. Memo,

Cristian J. H. Florentino a16m da representante da empresa vencedora do certame
em epigrafe, Mobhis AutomaQao Urbana Ltda, representada pelo Sr. Hamilton Jose
da Silva Sena e o sr. Paulo Cesar B. Lombardi representante da licitante Serttel
SoluQ6es em Mobilidade e Seguranga Urbana Ltda. segunda classificada no
certame em tela, reuniram-se para avaliar as amostras das bicicletas e estag6es
apresentadas na proposta pda empresa vencedora. sendo que as amostras
apresentadas atenderam parcialmente as caracteristicas apresentadas conforme o
os itens listados em anexo a etta Ata. Iniciados os trabalhos, a Pregoeira e sua
Equipe de Apoio em conjunto com a empresa vencedora e a equipe t6cnica.
analisaram os modelos/sistema apresentadas conforme o Anexo IV - Termo de
Refer6ncia, item 19 do edital, e, sendo ao final emitido parecer parcialmente
favor6vel em relagao is bicicletas e estag6es/sistema apresentados, os quais
atendem parcialmente as especificag6es do Edital, de acordo com Anexo IV
Sendo assim, nos termos do item 19.5 do edital, fica a empresa Mobhis
condicionada a apresenta dentro do puzo de 48 (quarente e oito) horas os
seguintes itens: 1. 0 item 8.1, alinea "s". 2. O item 9.6, alinea "d", do Anexo IV do
Termo de Refer6ncia. Neste sentido, a sessdo sera reaberta, por solicitagao da
empresa Mobhis. no dia trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e dots, is quinze
horas, na Rua Chile, 401, para sanar os itens supracitados. Sendo, encerrada a
sessdolavrando a
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