Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece)
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União
CEP: 60420-280 – Fortaleza-CE – Brasil
ATA DE REALIZAÇÃO DA DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 20200010
PROCESSO Nº 0954.000215/2020-79
DISPENSA Nº 20200010
ASSUNTO: SESSÃO DA DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 20200010
QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DEFOFO DN 150MM.
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro de 2020, às 14:00 horas, horário local, de
forma Virtual Eletrônica por meio do correio eletrônico da Cagece, foram recebidas as
propostas, os documentos de habilitação e dos demais documentos exigidos no Edital
da Dispensa Emergencial de Licitação nº 20200010 das representantes das Empresas
abaixo indicadas:
EMPRESA-01 – HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
EMPRESA-02 – HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMPRESA-03 – CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA
EMPRESA-04 – SC&L COMERCIO E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA ME
Em conformidade com o subitem 5.2 e 5.3 do Edital para esse certame não houve
disputa pública de foma presencial, sendo o certame realizado exclusivamente de
forma virtual conforme rege o Edital de convocação.
Após término do horário de recebimento das propostas estabelecido conforme rege o
subitem 10.3 do Edital, as empresas participantes foram comunicadas, em resposta
aos e-mails enviados por estas, quanto ao recebimento de suas propostas, seus
documentos de habilitação e dos demais documentos exigidos no Edital, onde foram
enviados e-mail de confirmação do recebimento a(s) interessada(s).
Na sequência, a proposta de preço de cada participante foi verificada quanto ao valor
ofertado e em conformidade com o subitem 10.5.4 do Edital, constatou-se que os
valores informados pelas empresas correspondem a sua proposta final e que
correspondem ao preço praticado no mercado e ao menor valor que cada fornecedor
pôde ofertar para a referida dispensa.
Após verificação de cada proposta em conformidade com o subitem 10.1 e 10.3 do
Edital, constatou-se que os valores unitários e globais apresentados para o Item 01 e
que ficaram dentro do valor estimado pela Companhia, são os apresentados a seguir
em ordem de classificação crescente dos valores apresentados:
1º – Valor unitário de R$ 88,00 e valor global de R$ 2.640.000,00;
2º - Valor unitário de R$ 107,05 e valor global de R$ 3.211.500,00;
3º - Valor unitário R$ 108,90 e valor global de R$ 3.267.000,00;
4º - Valor unitário de R$ 172,12 e valor global de R$ 5.163.600,00;
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A Proposta de preços das empresas foram analisadas pela Gerência de Aquisição de
Bens, e todas as propostas ficaram acima do valor estimado. Foi realizada
contraproposta às empresas participantes e não aceitaram reduzir o valor de suas
propostas.
Assim, após análise e aceitabilidade da proposta de preços pela Cagece declaramos
Fracassada a DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº. 20200010 PARA
AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DEFOFO DN 150MM.
Nada mais a acrescentar, dá-se por encerrada a realização da Dispensa Emergencial
nº 20200010 para Aquisição de TUBOS PVC DEFOFO DN 150MM, sendo lavrada
nesta Ata de Realização da Dispensa na qual consta registrada todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
Fortaleza, 04 de novembro de 2020.
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