ATA TP 01/2015
Aos VINTE E CINCO dias do mês de MARÇO de DOIS MIL E
QUINZE, reuniu-se a Comissão de Licitações, na presença da Central de
Controle Interno, com os autos do Processo Licitatório nº TP 01/2015, modalidade
TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo por objeto a
contratação de empresa para a TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO
DA ÁGUA FORNECIDA PARA CONSUMO HUMANO.
Foi publicado o extrato do edital junto aos seguintes órgãos de imprensa:
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO RS (11 DE FEVEREIRO de 2015), JORNAL

CIDADES/JORNAL DO COMÉRCIO (11 de FEVEREIRO de 2015) e
MAIS QUE NOTÍCIAS 12 de FEVEREIRO de 2015).
Também foi afixada cópia do edital junto ao mural deste órgão,
para divulgar a presente licitação a outras empresas interessadas em
participar, além de ser disponibilizado extrato do edital junto ao site do
Município, a saber: www.selbach.rs.gov.br (DIA 12 de FEVEREIRO de
2015).
Foi publicado o extrato de retificação do edital junto aos
seguintes órgãos de imprensa: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO RS (27 DE
FEVEREIRO de 2015), JORNAL CIDADES/JORNAL DO COMÉRCIO
(27 de FEVEREIRO de 2015) e MAIS QUE NOTÍCIAS 05 de março de
2015).
Também foi afixada cópia do edital junto ao mural deste órgão,
para divulgar a presente licitação a outras empresas interessadas em
participar, além de ser disponibilizado extrato do edital junto ao site do
Município, a saber: www.selbach.rs.gov.br (DIA 05 DE MARÇO de 2015).
Houveram 03 IMPUGNAÇÕES ao Edita, apresentadas
tempestivamente:
- KF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. - Deferida
- EMPREBIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS - Indeferida
- LICS SUPER ÁGUA EIRELLI - Indeferida
Realizaram CADASTRAMENTO as empresas:
- KF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
- LICS SUPER ÁGUA EIRELLI

Precisamente às 14h00min como previsto no edital, foi iniciado
o recebimento dos envelopes da documentação e proposta, o qual foi
apresentado pelas seguintes empresas:
- KF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
- LICS SUPER ÁGUA EIRELLI
Estiveram presentes aos trabalhos, além da Comissão
Permanente de Licitação, os representante das empresas:
- KF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
- LICS SUPER ÁGUA EIRELLI
Antes da abertuda dos envelopes de documentação, foi
registrada e enfatizado aos participantes que houve a retificação do edital,
visando a SUPRESSÃO dos itens 5.2.19, 5.2.21 e 5.22. Diante do fato de
que constou de forma equivocada duas vezes o item 5.219, registra-se que
não será exigido nenhum dos documentos identificados sob esta numeração.
Já com relação ao item 5.2.18, o qual também foi repetido, registra-se que
será exigido ambos os documentos identificados sob esta numeração.
Às 14h10 min. iniciou-se a abertura do envelope contendo a
documentação de habilitação.
Conforme documentação acostada por ambos os licitantes, os
mesmos declaram-se beneficiários da Lei Complementar 123, pois são
Empresas de Pequeno Porte (EPP).
A Comissão Permanente de Licitação após verificação e análise
de todos os documentos juntados aos autos do presente processo licitatório,
verificou que ambas as empresas supra mencionadas apresentaram toda a
documentação exigida pelo edital e de acordo com a Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores, cabendo a decisão de sua habilitação para a próxima
fase.
Ambas as empresas concordaram com a decisão de habilitação.
Não há registro de intenção de recurso, o que permitirá a abertura do
envelope 2, de Propostas.
Vejamos as propostas, diante do valor global mensal
- KF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. .........R$ 1.750,00
- LICS SUPER ÁGUA EIRELLI .......................R$ 1.687,20

Em respeito ao item 7.2.2, será necessário realizar o cálculo, par verificar se
os preços estão inexequíveis:
Definir 70 % do menor dos seguintes valores:
1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50 % do valor
orçado pela administração:
50 % do valor orçado = R$ 1.250,00
Ambas as propostas superam este percentual, conforme exposto
acima.
Média das propostas: R$ 1.750,00 (KF) + R$ 1.687,20 (LICS)
Totalizamos = R$ 3.437,20
Realizamos a média, dividindo este total por 2, e teremos R$ 1.718,60
2. Valor orçado pela administração = R$ 2500,00
Portanto, o menor dos dois valores será aquele obtido com o
cálculo da média das propostas permitidas.
Com isto, verifica-se que ambas as propostas, são exequíveis,
nos termos do Edital.
Declaração de vencedor:
- LICS SUPER ÁGUA EIRELLI .......................R$ 1.687,20
Ante ao exposto, a Comissão Permanente de Licitações
resolveu considerar a empresa LICS SUPER ÁGUA EIRELLI vencedora
do certame.
Ambas as empresas concordaram com a decisão de julgamento
das propostas. Não há registro de intenção de recurso, o que permitirá a
abertura do envelope 2, de Propostas.
Não havendo mais nada a tratar, a Comissão Permanente de
Licitações da Prefeitura Municipal de Selbach, RS, encerra os trabalhos com
referência ao processo licitatório, modalidade Tomada de Preços nº TP
01/2015.
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