COLETA DE PREÇOS – MENOR PREÇO
Ato Convocatório 006/2014
REDATOR: Jéssica Maria de Morais Santos

DATA: 07/01/2015

LOCAL: Sede da ABHA

INÍCIO: 14:00

OBJETIVO: Aquisição de hidrômetros

TÉRMINO: 15:32

PARTICIPANTES
1 – Helder Antunes Pereira – Presidente da Comissão
2 – Jéssica Maria de Morais Santos – Membro da Comissão
3 – Olívia Dias Rodrigues Alves – Membro da Comissão
4 – Flávia Cristina da Costa – Membro da Comissão

ATA DE ABERTURA DOS TRABALHOS LICITATÓRIOS
1

Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às 14h00min, reuniu-se nesta

2

Associação a Comissão de Licitação de Julgamento, instituída pela Portaria Nº

3

005/2014, mediante Convocação pelo Presidente da Comissão para análise de

4

documentação complementar referente ao Ato Convocatório ABHA Nº 006/2014. A

5

empresa Vector Sistemas de Medição Ltda. encaminhou via correio a documentação

6

para participar do certame, postada no dia 09 de dezembro de 2014. Considerando

7

que a postagem foi realizada pela empresa dentro do prazo determinado no Ato

8

Convocatório, a Comissão em diligência providenciou o rastreamento do objeto,

9

confirmando, assim, que o mesmo foi postado no dia 09 de dezembro de 2014, às

10

17h22min. Pela documentação de rastreamento, verificou-se que o correio

11

providenciou a entrega em três tentativas: 13/12/2014 (sábado); 15/12/2014

12

(segunda-feira às 20h24min), e 16/12/2014 (terça-feira às 20h00min). Dessa forma,

13

a ABHA ficou impossibilitada de receber a documentação da empresa Vector, em

14

virtude de que as tentativas de entrega do objeto ocorreram fora do expediente

15

comercial. Após as tentativas pelo serviço de Correios, foi deixado na ABHA um

16

relatório de aviso de chegada de objeto para a retirada junto à Agência do Correio.

17

Em função do expediente reduzido no período de final de ano, o objeto foi retirado

18

pela ABHA somente em 05 de janeiro de 2015. Sendo assim, a Comissão de
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19

Licitação e Julgamento decide por aceitar a documentação da empresa Vector

20

Sistemas de Medição Ltda., considerando que o mesmo procedimento foi adotado

21

para os demais participantes que enviaram as documentações via postal. Na forma

22

da lei, a Comissão assina os envelopes da empresa, constatando que os mesmos

23

se encontravam devidamente lacrados. Aberto o Envelope 01, toda documentação

24

de habilitação apresentada foi devidamente assinada; procedendo a análise, a

25

Comissão atesta que a empresa cumpriu com os requisitos exigidos no Ato

26

Convocatório, declarando, portanto, sua habilitação. Na sequência, a Comissão de

27

Licitação faz a abertura do Envelope 2, com a proposta comercial, vistando também

28

todos os documentos. A empresa Vector Sistemas de Medição Ltda. apresentou o

29

valor global de R$ 64.640,00 (sessenta e quatro mil e seiscentos e quarenta reais).

30

Considerando todo o exposto acima, faz-se necessária a retificação da Ata de

31

Julgamento anterior, do dia 17 de dezembro de 2014, pela inclusão da análise da

32

documentação da empresa em questão, mantendo as demais disposições contidas

33

na decisão anterior. A análise final de julgamento comprova que a empresa LAO

34

Indústria Ltda. continua mantendo o menor valor global, no importe de R$ 51.000,00

35

(cinquenta e um mil reais), para fornecimento de 1.000 (mil) unidades de

36

hidrômetros, de acordo com as especificações do Ato Convocatório. A Comissão de

37

Licitação e Julgamento declara, assim, a empresa LAO Indústria Ltda. como

38

vencedora do certame. Nada mais a constar, eu, Jéssica Maria de Morais Santos,

39

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

40

Licitação. Publica-se a presente Ata para a devida ciência por parte das empresas

41

participantes, reabrindo o prazo para eventual análise de interessados.
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