
CONCORRÊNCIA Nº 02/2015

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 25 DE JANEIRO DE 2016

A Comissão  Permanente  de  Licitação  da Câmara  Municipal  de  Pará  de  Minas
reuniu-se no dia 25 de janeiro de 2016, às 10 horas, na sala de licitações nº 3-8,
localizada na sede da Câmara, situada na av. Presidente Vargas, n° 1.935, bairro
Senador  Valadares,  município  de  Pará  de  Minas/MG,  com  o  objetivo  de  dar
continuidade  a  este  certame,  procedendo-se  à  análise  do  relatório  técnico  à
proposta comercial  da empresa Thyssenkrupp Elevadores SA. feito pelo Assessor
Técnico Especial da Câmara, Osvaldo Fonseca Filho. Conforme o relatório, que se
encontra anexo como parte integrante desta ata, o valor da proposta comercial –
totalizando R$ 436.999,98 para os três elevadores com a respectiva manutenção
preventiva e corretiva de doze meses –   está dentro do aceitável, e a empresa
descumpriu exigências do edital, conforme especificado no relatório (itens 1, 2, 3,
4,  5,  6,  7,  9  e  10),  considerações  que,  na  conclusão  da  Comisssão,  foram
acatadas,  excetuando-se  a sugestão do arredondamento do preço global para
R$ 437.000,00. Tendo a empresa descumprido as exigências citadas (detalhadas
no  relatório),  fica  a  proposta  da  empresa  Thyssenkrupp  Elevadores  SA.
DESCLASSIFICADA. Sendo essa empresa a totalidade de licitantes participantes
e habilitados, usando da faculdade do § 3º do art. 48 da Lei 8.666/93, a Comissão
abre prazo para que a licitante escoime os erros apontados. A Comissão ressalta
que são  9 os itens (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, detalhados no relatório técnico
anexo) a serem escoimados e solicita à licitante que, caso tenha interesse em se
escoimar, esteja bem atenta ao que terá de corrigir em sua proposta. Nada mais a
tratar, a presidente da comissão encerrou a sessão e lavrou-se esta ata, que, após
lida e aprovada, será assinada  e juntada ao respectivo processo. Pará de Minas,
25 de janeiro de 2016.
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