
CONCORRÊNCIA Nº 03/2016

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 25 DE JANEIRO DE 2017.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniu-se no

dia  25  de  janeiro  de  2017,  às  15  horas  e  trinta  minutos,  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. A presidente  da  comissão abriu  a reunião

destinada a concluir a análise da proposta comercial da empresa  Basic Elevadores Ltda,

participante única deste certame. Registra-se que a proposta foi analisada tecnicamente pelo

Assessor Técnico Especial da Câmara, Osvaldo Fonseca Filho, conforme relatório que se

encontra anexo como parte integrante desta ata. Conforme o relatório, a empresa  Basic

Elevadores Ltda cumpriu parcialmente exigência editalícia por ter omitido a indicação do

elevador  de  emergência  no  “Cronograma  Físico-Financeiro  II  –  Exclusivamente  para

Manutenção Preventiva e Corretiva dos Elevadores Sociais”; mostrou ser aceitável o valor

da proposta no valor de R$ 532.800,00 (quinhentos e trinta e dois mil e oitocentos reais); e,

quanto  ao  mais,  os  itens  requeridos  no  edital  foram  atendidos.  O  Assessor  Técnico

recomenda,  em  seu  relatório,  desclassificar  a  empresa  pela  omissão  da  indicação  do

elevador de  emergência  no “Cronograma Físico-Financeiro II”  e considerar  o  valor   da

proposta aceitável. A Comissão, após analisar a proposta e o parecer, consulta novamente o

edital e conclui que a empresa NÃO poderá ser desclassificada pelo motivo  citado, uma vez

que  o  modelo  de  proposta  comercial   disposto  no  edital  (Anexo  VI),  que  inclui  o

“Cronograma  Físico-Financeiro  II  –  Exclusivamente  para  Manutenção  Preventiva  e

Corretiva  dos  Elevadores  Sociais”,  omite,  no  Cronograma,  a  indicação  de  elevador  de

emergência, ou seja, foi dado um modelo para a empresa apresentar tal cronograma, no qual

a  omissão  do  termo  elevador  de  emergência  pode  ser  considerado  apenas  um erro  no

documento (formulado pela própria Câmara Municipal),  e o que a empresa fez foi apenas



copiar o modelo sugerido pelo edital, além de o elevador de emergência estar corretamente

discriminado na proposta. A Comissão, assim, não irá desclassificar a proposta pelo motivo

exposto e decide considerar aceitável o valor da proposta. Porém, na análise do catálogo

apresentado  pela  empresa,  exigência  disposta  no  item  3.2.a  do  edital  para  fins   de

conferência com as características exigidas no edital pelo setor técnico, a Comissão não

conseguiu identificar qual seria o elevador de emergência a ser ofertado, uma vez que não

há uma especificação  que corresponda exatamente ao elevador de emergência indicado no

edital, apesar de haver elevadores com especificações superiores ao discriminado no edital.

Diante  disso,  a  Comissão  abre  diligência,  conforme item 9  do  edital,  para  esclarecer  a

questão,  visando permitir que seja tomada a decisão correspondente.  Nada mais a tratar, a

presidente da comissão encerrou a sessão, e lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada,

será assinada. Pará de Minas, 25 de janeiro de 2017.
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