ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS
ENVELOPES DA SELEÇÃO DE PROPOSTAS Nº 01/2010, REALIZADA PELA AMUNES.
Às 10:00 (dez horas) do dia 27/01/2010, reuniu-se na sede da Associação dos Municípios do
Estado do Espírito Santo – Amunes, na Av. Nossa Sra. Da Penha, nº 2.053 – 1° andar, Santa
Luiza – Vitória/ES, a representante da AMUNES, a saber, Sra. Diane Rangel - Secretária
Executiva designada pelo seu presidente Sr. Gilson Antonio de Sales Amaro, para processar e
julgar a seleção de propostas nº 01/2010, objetivando a contratação de empresa especializada
para a prestação dos serviços de consultoria para elaboração e/ou estudos de concepção,
projetos técnicos, em sistemas de abastecimento de água,esgotamento sanitário e resíduos
sólidos em diversos Municípios do Estado do Espírito Santo, especificados no Anexo I do edital.
Abertos os trabalhos da seleção de propostas às 11:00 confirmou-se a participação de 04
(quatro) empresas interessadas, as quais até o horário de encerramento do prazo constante do
edital protocolaram, junto a AMUNES, a documentação para participação na seleção de
propostas, seguindo a seguinte ordem de recebimento dos envelopes 01 e 02: TOPOGRAFH
ENGENHARIA LTDA; LUGARE ENGENHARIA LTDA ME; MODELER ENGENHARIA,
CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA e GEOPLOT ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA. Foi registrado ainda que nenhuma das empresas participantes credenciou
representantes até o horário de início dos trabalhos, conforme previsão no edital, e sendo, não
foram registrados representantes das empresas participantes acompanhar o processamento e
julgamento das propostas. A representante da AMUNES passou então a rubricar os envelopes
lacrados recebidos das empresas proponentes da seleção de propostas. Em continuidade aos
trabalhos foram abertos primeiro os envelopes de nº 01 – DOCUMENTOS PARA
HABILITAÇÃO E PROPOSTA TÉCNICA, das empresas proponentes observando a mesma
ordem de recebimento da documentação, passando a representante da AMUNES a rubricar
todos os documentos constantes do referido envelope, passando em seguida a verificação se
foram apresentados todos os documentos solicitados no edital, e se os mesmos encontravamse dentro das exigências contidas no edital e seus anexos. Concluída a etapa da analise da
documentação para a habilitação e proposta técnica a representante da AMUNES verificou que
as 04 (quatro) empresas participantes foram habilitadas, tendo apresentado a documentação
exigida. A representante da AMUNES procedeu em seguida a abertura do ENVELOPE DE Nº
02 - DA PROPOSTA DE PREÇOS das empresas licitantes habilitadas na fase anterior, e foram
rubricados todos os documentos entregues, passando em seguida a verificação da
conformidade da proposta de preços com o edital e avaliação dos preços apresentados,
concluindo que as propostas atendiam ao edital e as empresas haviam apresentado os
seguintes preços totais na seguinte ordem de classificação, tomando-se por critério o menor
preço apresentado: 1º MODELER ENGENHARIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA,
com o preço total de R$ 315.200,00 (trezentos e quinze mil e duzentos reais); 2º GEOPLOT
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA com o preço total de R$ 319.928,87 (trezentos e
dezenove mil novecentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos); 3º TOPOGRAFH
ENGENHARIA LTDA, com o preço total de R$ 321.216,69 (trezentos e vinte e um mil,
duzentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos) e em 4º LUGARE ENGENHARIA
LTDA ME, com o preço total de R$ 323.373,03 (trezentos e vinte e três mil trezentos e setenta
e três reais e três centavos). Tendo apresentado a menor proposta de preço e portanto, sido
declarada vencedora da seleção de propostas a empresa MODELER ENGENHARIA,
CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, com o preço total de R$ 315.200,00 (trezentos e
quinze mil e duzentos reais). Concluídos os trabalhos Eu, Diane Rangel, representante da
AMUNES designada pelo presidente, encerrei a presente seleção de propostas às doze horas e
treze minutos e lavrei à presente ata que vai assinada por mim e pelos funcionários da
AMUNES que me auxiliaram nesta seleção de propostas.

