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Processo Licitatório n° 
	

278-2019 

Interessado 	 SAAE 

Objeto 	 Contratação de empresa para eventual fornecimento parcelado de 
3.000 (três mil) peças de HIDRÔMETRO, QUE SERÃO DESTINADOS PARA NOVAS INSTALAÇÕES E 
SUBSTITUIÇÕES DOS HIDRÔMETROS QUE APRESENTAM DEFEITOS 

RETIFICAÇÃO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 05/2019 

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, após analise pela Pregoeira Jeice 
Aparecida Rossi, nomeada pela Portaria n° 02/2019 DE 02 DE JANEIRO DE 2019, e o membro da 
equipe de apoio, da Ata da Sessão Publica do Pregão Presencial n° 05/2019, data de 12/04/2019 e 
clausula 9.15.1. do edital, constatou que será necessário retificar a Ata, no que tange ao seguinte: 

Fica alterada a citação feita em Ressalvas da Pregoeira, onde se lê  "Ressalta-se que não compareceu 
nenhuma empresa enquadrada como ME/EPP e portanto o lote 2 (cota restrita) fica declarado 
deserto". 

Conforme determina a cláusula 9.15.1. do edital em que diz "Na hipótese de não haver vencedor para 
a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua 
recusa, às licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota 
principal", ficando claro o direito adquirido da empresa FAE — SISTEMAS DE MEDIÇÃO S/A,  a qual foi 
vencedora da cota ampla, em ter a cota reservada adjudicada no mesmo valor por ela vencido. 

O correto se lê:  "Durante a sessão, por um Lapso, não foi dado o direito a empresa e após analise no 
intuído de preservar o direito da empresa foi encaminhado um oficio, conforme anexo, questionando a 
empresa sobre o interesse em aceitar a adjudicação da cota reservada, pelo mesmo valor unitário 
vencido de R$ 61,67 na cota ampla, ao qual a mesma se manifestou com o aceite, conforme e-mail 
anexo a esta Ata". 

A Pregoeira ressalta que as complementações e retificações acima não alteram o julgamento do certame. 
Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata a qual vai assinada pela Pregoeira e equipe de 
apoio. 

Jeice 	areci a Rossi 
P egoeira 

Equipe de Apoio 

Quetura 	 a 

Avenida Joaauim Carlos. n° 1.539 Vila São José - Pedreira / SP - CEP: 13920-000 - Fone/ Fax: (191 3852.4653 



Pedreira (SP), 12 de Abril de 2019. 

DA PREGOEIRA 

À EMPRESA FAE - SISTEMAS DE MEDIÇÃO S/A 
A/C de seu(ua) representante legal 

ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 278/2019 - OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 3.000 (TRÊS MIL) PEÇAS DE 
HIDRÕMETRO, QUE SERÃO DESTINADOS PARA NOVAS INSTALAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DOS 
HIDRÕMETROS QUE APRESENTAM DEFEITOS. 

Venho através desta informar que, uma vez que não compareceu no certame 
empresas enquadradas como ME/EPP e conforme cláusula 9.15.1 do edital "Na hipótese de 
não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota 
principal ou, diante de sua recusa, às licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço 
do primeiro colocado da cota principal", onde a empresa FAE - SISTEMAS DE MEDIÇÃO S/A tem 
como preferência a adjudicação da cota reservada. 

Diante disto, solicito que a empresa se manifeste sobre o interesse de adjudicação da 
cota reservada pelo valor unitário de R$ 61,67 (sessenta e um reais e sessenta e sete centavos). 

Jeice Ap reci•a Rossi 
PRE OEIRA 

Sede Adm. Avenida Joaquim Carlos, n° 1539, Vila São José, Pedreira/SP — CEP: 13920-000 — Fone/ Fax: (19) 3852 4653 
CNPJ: 09.579.148/0001-05 
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15/04/2019 	 Locamail RES: Ofício - SAAE Pedreira 

Assunto: RES: Ofício - SAAE Pedreira 
De 	< 

'Setor de Licitações e Contratos - SAAE Pedreira' 
Para: 

<licitacao@saaepedreira.com.br>, 411111111~~111111er 

Data 	12/04/2019 15:01 

Illcsir,lerálm :se 
Aut telorm> 0@ A,C431 R i.14;010 Pper~ 

 

• Criar um arquivo PDF em escala de cinza pesquisável_14.PDF («291 KB) 

Boa tarde! 

A empresa FAE tem interesse e confirma o valor de R$ 61,67. 

Atenciosamente, 

Mayara Go es 
Analista Comercial 
(85) 4005-1716 

Rod BR 116 - Krn13 n" 2363 I Mess ) na 

CEP 60842-395 1 Fortaleza - CE.  

Conheça nosso sito 	PN..faccorn br  

 

	Mensagem original 	 

De: Setor de Licitações e Contratos - SAAE Pedreira <licitacao@saaepedreira.com.br> 

Enviada em: sexta-feira, 12 de abril de 2019 14:51 

Para:  
Assunto: Ofício - SAAE Pedreira 

Boa tarde, 

Conforme contato telefônico, segue anexo oficio referente ao interesse desta empresa na adjudicação da cota 

reservada. 

Atenciosamente, 

Jeice Rossi 

Setor de Licitações e Contratos 
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