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Processo Administrativo n° 11/10/37.011 

Interessado: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social 

Convite nº 029/2012 

OBJETO: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, do 

conjunto de placas de sinalização turística para pedestres, instalada no Centro histórico de 

Campinas, composto de 48 placas de identificação de monitoramento, 18 mobiliários urbanos 

Públicos de Informação (MUPIS) e 08 manutenções de placas intermediárias. 
 

TERMO DE JULGAMENTO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO 

 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, em sala própria, no 6º 

andar do Paço Municipal, situado na Avenida Anchieta nº 200, Centro, Campinas, Estado de 

São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações para Modalidade 

"Convite", nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da Portaria nº 76.298/2012 

composta por Ellen Cristina Ângelo Costa Lino como presidente, Adriane Aparecida Zanetini 

como suplente de presidente e membro, Elizabeth Aparecida Rodrigues de Lima como 

membro e Raphael Bernardes Peixoto dos Santos e Rosélia Salomão Mesquita como 

suplentes de membros, após análise da única proposta da licitação em epígrafe, decidem 

CLASSIFICAR a  proposta da empresa Kraten Indústria e Comércio Ltda,  para o 

objeto consignado, no valor global de R$ 31.616,20 (trinta e hum mil, seiscentos e 

dezesseis reais e vinte centavos). 

 

A Comissão esclarece que mesmo havendo apenas 01 (um) licitante, o valor global da 

proposta está em conformidade com o pesquisado por esta PMC. 

 

Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Comissão Permanente 

de Licitações para Modalidade Convite, localizada à Avenida Anchieta n.º 200, 6º andar - 

Campinas (SP) no horário das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min.  

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. 

 

Ellen Cristina Ângelo Costa Lino 

Presidente 

 
Adriane Aparecida Zanetini            Elizabeth Aparecida Rodrigues de Lima                      

Membro                                               Membro 
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