COLETA DE PREÇOS – MENOR PREÇO
Ato Convocatório 006/2014
REDATOR: Helder Antunes Pereira

DATA: 17/12/2014

LOCAL: Sede da ABHA

INÍCIO: 09:51

OBJETIVO: Aquisição de hidrômetros

TÉRMINO: 16:17

PARTICIPANTES
1 – Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila – Presidente da Comissão
2 – Helder Antunes Pereira - Membro da Comissão
3 – Olívia Dias Rodrigues Alves – Membro da Comissão

ATA DE ABERTURA DOS TRABALHOS LICITATÓRIOS
1

Aos 17 dias do mês de dezembro de 2014, às 09h51min, reuniu-se nesta

2

Associação, a Comissão de Licitação e Julgamento, instituída pela Portaria

3

005/2014, para na forma da lei, proceder a sessão de abertura dos trabalhos

4

licitatórios do Ato Convocatório Nº 006/2014, para a aquisição de hidrômetros

5

(hidrômetro velocimétrico unijato classe B), dando sequência à suspensão dos

6

trabalhos ocorrida em 12 de dezembro de 2014. Aberta a sessão, inicialmente

7

esclarece a Comissão que foi entregue pelo serviço de Correios os envelopes de 05

8

(cinco) empresas participantes, recebidos e protocolizados pela ABHA no dia 12 de

9

dezembro de 2014, às 17h12min. Em análise às postagens dos envelopes

10

recebidos, constata-se que a empresa HG Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda

11

postou seus envelopes no dia 10/12/2014; a empresa PAMCORE Comercial Ltda

12

postou seus envelopes no dia 09/12/2014; a empresa Saga Medição Ltda postou

13

seus envelopes no dia 10/12/2014; a empresa LAO Indústria Ltda postou seus

14

envelopes no dia 10/12/2014, e a empresa Elster Medição de Águas S.A. postou

15

seus envelopes no dia 09/12/2014, certificando, portanto, que todas as empresas

16

postaram sua documentação dentro do período estipulado no Edital. Dessa forma, a

17

Comissão decide pelo acatamento de toda documentação, em virtude do atraso na

18

entrega pelo serviço de Correios. Em seguida, a Comissão assina os envelopes das

19

empresas participantes, tanto os envelopes contendo os documentos de habilitação
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20

(Envelope 1), quanto os envelopes contento a proposta de preço (Envelope 2).

21

Abertos os envelopes contento os documentos de habilitação, toda documentação

22

foi devidamente assinada pela Comissão, procedendo-se, assim, a análise dos

23

documentos. Após a conferência e análise, a Comissão determina por habilitar as

24

empresas HG Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda, Saga Medição Ltda, LAO

25

Indústria Ltda e Elster Medição de Águas S.A, por apresentarem corretamente todos

26

os documentos solicitados no Ato Convocatório. De outro lado, a empresa

27

PAMCORE Comercial Ltda deixou de atender parte das exigências do Ato

28

Convocatório pelas seguintes constatações: a) apresentação apenas da terceira

29

alteração contratual, deixando de apresentar o Ato Constitutivo original e demais

30

alterações; b) em análise da terceira e última alteração contratual, observa-se que a

31

mesma está incompleta por não apresentar a continuidade após a cláusula décima

32

terceira; e c) não houve autenticação da primeira folha da terceira alteração

33

contratual. Tais constatações configuram descumprimento dos itens 01 e 04 do Ato

34

Convocatório. Sendo assim, Comissão decidiu pela inabilitação da empresa

35

PAMCORE Comercial Ltda. Na sequência a Comissão de Licitação faz a abertura do

36

Envelope 2 referente à proposta comercial das empresas habilitadas, promovendo a

37

assinatura de toda a documentação. A empresa HG Comércio de Materiais

38

Hidráulicos Ltda apresentou o valor global de R$ 64.900,00 (sessenta e quatro mil e

39

novecentos reais); a empresa Saga Medição apresentou o valor global de R$

40

56.900,00 (cinquenta e seis mil e novecentos reais); a empresa LAO Indústria Ltda

41

apresentou o valor global de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), e a empresa

42

Elster Medição de Águas S.A apresentou o valor global de R$ 58.400,00 (cinquenta

43

e oito mil e quatrocentos reais). Assim exposto, pela análise das propostas

44

apresentadas, a Comissão de Licitação DECLARA como vencedora a empresa LAO

45

Indústria Ltda, com a proposta comercial no valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um

46

mil reais), referentes ao fornecimento de 1.000 (mil) hidrômetros conforme as

47

especificações do Ato Convocatório. Nada mais a constar, eu Helder Antunes

48

Pereira lavrei a presente Ata, assinada por mim e por todos os membros da

49

Comissão de Licitação. Publica-se a presente Ata para a devida ciência por parte

50

das empresas participantes.
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