ATO CONVOCATÓRIO Nº 006/2013
DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE RESULTADO FINAL PRELIMINAR

OBJETO: Contratação de empresa na prestação de serviços de comunicação social e de
construção e/ou reformulação de website para atender às necessidades da Associação
Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Araguari (ABHA).

A Comissão de Licitação e Julgamento do Ato Convocatório Nº 006/2013 - Modalidade
Coleta de Preços, Tipo Menor Preço por Item, no uso de suas atribuições, tendo em vista os
procedimentos legalmente instituídos para credenciamento, habilitação e classificação das
empresas licitantes, e após diligência constituída, INFORMA a Retificação do Resultado
Final Preliminar do referido processo:

ITEM I - CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Todos os participantes habilitados no referido Ato Convocatório que concorreram para o
ITEM I foram DESCLASSIFICADOS, conforme decisão motivada pela Comissão de
Licitação e Julgamento.
Tal decisão apresenta como fundamento as disposições previstas no art. 37, XXI, da
Constituição Federal da República, atendendo ao princípio da razoabilidade, assim como
aos princípios da economicidade e aproveitamento dos atos válidos que compõem o Ato
Convocatório.
Dessa forma, para o ITEM I, DECLARA não haver vencedores, tendo em vista a
desclassificação de todas as propostas dos participantes habilitados.
Considerando o disposto no art. 48, § 3º da Lei Federal Nº 8.666/93, escoimado pelos
princípios da celeridade, eficiência e razoabilidade, os participantes serão convocados para
apresentar nova proposta financeira, em atendimento aos requisitos do Ato Convocatório, no
prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir do Resultado Final Definitivo, a ser publicado
após o transcurso do prazo recursal do Resultado Preliminar.
Oportunamente, o instrumento de convocação será formalizado pela Comissão de Licitação
e Julgamento, com a devida publicidade do Ato Administrativo.

ITEM II - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMULAÇÃO DE WEBSITES
Fica ratificada e mantida a decisão, e a classificação anteriormente publicada pelo
Resultado Preliminar, referente ao ITEM II, conforme abaixo:
VALOR PROPOSTA

ORDEM

EMPRESA LICITANTE

1ª

Gustavo Soares Carneiro Me

42.000,00

2ª

Wik Soluções Tecnologia Ltda

43.200,00

3ª

Libre Propaganda Assessoria e Marketing Ltda

49.800,00

(R$)

Nota: uma empresa foi desclassificada por não atender ao Capítulo 5 (5.2 c).

Para o objeto do ITEM II - Construção e reformulação de websites, DECLARA vencedora
a empresa Gustavo Soares Carneiro Me, inscrita no CNPJ sob o nº 11.184.291/0001-31,
com sede em Monte Carmelo MG, na Rua Joaquim Pinto, nº 154, bairro Centro, com a
proposta no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil).
A decisão final e homologação do Ato Convocatório Nº 006/2013 somente se efetivará após
a análise completa de eventual recurso interposto contra o presente Resultado. Conforme
disposições legais, fica reaberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta data, para
apresentação de recursos e impugnações.
Araguari - MG, 29 de agosto de 2013.

ORIGINAL ASSINADO
__________________________
Pollyanna Cristina C. de Ávila
Presidente da Comissão
_____________________________
Helder Antunes Pereira
Membro Comissão

De acordo: 29 de agosto de 2013

PÉTULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Consultoria Jurídica

__________________________
Mariane Rosa Moura
Membro Comissão

