TOMADA DE PREÇO ARSP Nº 001/2017
PROCESSO ARSP : 76423450
LOCA E DATA : Vitória, ES, 10/04/2017

ATA CIRCUNSTANCIADA

SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 - HABILITAÇÃO E Nº 03 –
PROPOSTA COMERCIAL

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezessete às 14:00hs foi realizada na sede da Agência
de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo – ARSP sessão pública para
realização das Etapas 2 e 4 do certame Tomada de Preço ARSP Nº 001/2017, conforme
Informativo CEL ARSP Nº 003/2017.
Estavam presentes na sessão as servidoras de carreira Alieda Alves Godinho, Presidente da CEL,
Suely Cardoso de Oliveira Doria, membro da CEL e Joana Moraes Resende Magella, membro da
CEL. A empresa Quantum do Brasil Ltda classificada na Etapa 1 do certame, conforme pontuação
às fls. 352 a 354 do processo 76423450, informou por e-mail, à fl. 355, que não compareceria à
sessão pública e que não recorreria do resultado apresentado na sessão.
Considerando o encerramento da Etapa 1 e tendo a única proponente classificada e pontuada
demonstrar declinar de questionar o resultado apresentado no Informativo CEL ARSP Nº 03/2017,
a presidente da CEL Alieda Godinho dá início a Etapa 2, apresentando o Envelope Nº 02 –
Proposta Comercial aos demais membros, confirmando o seu lacre, e realizando em seguida a
sua abertura, onde constava a Proposta Comercial nos padrões exigidos no Anexo III do Edital e
sem rasuras, sendo rubricada pelos membros da CEL e aprovada, estando o valor de R$
310.000,00 (Trezentos e dez mil reais) inferior ao teto determinado pela ARSP, que foi de R$
410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais).
Em seguida a presidente da CEL dá início à Etapa 4, apresentando o Envelope Nº 01 –
Habilitação aos demais membros, confirmando o seu lacre, e realizando sua abertura. O envelope
continha as documentações de habilitação divididos em Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal,
Qualificação Técnica, Capacidade técnico-profissional e técnico-operacional, Declarações,
Qualificação Econômico-Financeira, Comprovação da condição de empresa de pequeno porte,
registro no CRC/ES, dentro outros documentos exigidos no item 6 do Edital Tomada de Preço
ARSP Nº 001/2017. Todos os 140 documentos apresentados no Envelope Nº 01 – Habilitação
foram rubricados pelos membros da CEL.
Após abertura do Envelope de Nº 01, na própria sessão pública foi realizada a análise dos
documentos de habilitação apresentados e foi constado por esta CEL que a empresa Quantum do
Brasil Ltda apresentou toda a documentação exigida no item 6 do Edital Tomada de Preço ARSP
Nº 001/2017, estando assim habilitada, inclusive na sua qualificação econômico-financeiro, à
adjudicação do objeto licitado.
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Diante do exposto, os membros da CEL concluíram a análise dos documentos da fase de
habilitação e confirmaram a classificação da empresa Quantum do Brasil Ltda, e a presidente da
CEL decide por encerrar a sessão pública, definindo a conclusão dos trabalhos para o dia
seguinte, em que será realizado o cálculo da nota comercial e nota final, conforme fórmulas
definidas no item 11 do Edital.
Não mais havendo a sessão foi encerrada às 16:49hs.
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