
 

ATA Nº 002/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022. 
 
 
OBJETO: Registro de preços para a aquisição futura, de acordo com a demanda e 
fracionada de serviços, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, 
de pintura de sinalização horizontal nas vias do perímetro urbano do Município em 
uma quantidade aproximada de até 10.000 m² (dez mil) metros quadrados de pintura 
especial, faixas contínuas, de pedestres retenção e estacionamentos, nas cores 
branca e amarela, à base de solvente, com microesferas de vidro, conforme norma 
ABNT NBR 11862, e alterações posteriores. 
 
 
 
Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 09 horas, nas 
dependências do Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Gaurama, reuniu-se a 
Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 112/2021, para 
recebimento e abertura dos envelopes da documentação  e proposta financeira 
referente ao presente certame, conforme objeto acima descrito. Realizadas as 
publicações legais, efetuado o apregoamento, manifestou o interesse no certame e 
esteve presente a solenidade e/ou enviaram os envelopes, as seguintes Empresas: 
GBP SERVIÇOS DE PINTURAS E SINALIZAÇÕES LTDA, DESTAQUE 
SINALIZAÇÃO E PINTURA LTDA-ME, GP SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI e DIAS GARCIA CONSTRUÇÃO EIRELI, sendo 
que participaram desta solenidade os representantes das Empresas GBP 
SERVIÇOS DE PINTURAS E SINALIZAÇÕES LTDA, DESTAQUE SINALIZAÇÃO 
E PINTURA LTDA-ME. Dado início a solenidade, efetuados os esclarecimentos de 
estilo, procedeu-se na abertura dos envelopes da documentação das Empresas 
acima referidas, que após análise verificou-se que estando documentação de acordo 
com o edital foram declaradas habilitadas as empresas: GBP SERVIÇOS DE 
PINTURAS E SINALIZAÇÕES LTDA, DESTAQUE SINALIZAÇÃO E PINTURA 
LTDA-ME, GP SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI e 
DIAS GARCIA CONSTRUÇÃO EIRELI. Ato contínuo, e com a concordância do 
licitante presente, procedeu-se na abertura do envelope nº 02 da proposta financeira 
das Empresas habilitadas, onde chegou-se ao seguinte resultado: DESTAQUE 
SINALIZAÇÃO E PINTURA LTDA-ME, com o valor de R$ 17,73 o m²; GP 
SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI, com o valor de R$ 
17,00 ao m²; DIAS GARCIA CONSTRUÇÃO EIRELI, com o valor de R$ 18,00 o m² 
e GBP SERVIÇOS DE PINTURAS E SINALIZAÇÕES LTDA, com o valor de R$ 
16,38 o m², restando esta vencedora do presente Certame. Fica aberto e garantido o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventuais recursos tanto da fase da habilitação 
como da proposta financeira. Nada mais a constar, encerra-se a presente ata que 
vai assinada pela Comissão Permanente de Licitações e demais presentes. 
  


