SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
OLIVEIRA/MG
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS
APRESENTADAS AO CONVITE Nº 003/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2017
Às nove horas e trinta minutos do dia treze de novembro de 2017, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura
dos envelopes de documentação para habilitação e propostas de preços apresentadas ao Convite em epígrafe, cujo objeto é
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE NAS LAGOAS
AERADAS E SEDIMENTADAS QUE COMPOEM A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM OLIVEIRA/MG. Presentes os
membros integrantes da Comissão Permanente de Licitações, presidida pelo servidor Rômer Silva Castanheira e os demais
membros: Isaías Ferreira Castro, Cristina da Silva Rocha e Sônia Cristina Azevedo. Foram convidadas as seguintes empresas
através de e-mail, datado de 18/10/2017: Engepol Geossintéticos Ltda., Fomenge Engenharia Ltda. – EPP e TDM Tecnologia
de Materiais Brasil Ltda. As firmas Revest Comércio, Locação e Serviços Técnicos em Termoplásticos Ltda. - EPP e Infraarq
Engenharia e Construções Ltda. manifestaram interesse em participar do certame através de e-mail enviado em tempo hábil.
Após adiamento da sessão que ocorreria no dia 31 de outubro de 2017, considerando que, das três empresas convidadas
para o certame somente uma empresa retornou o protocolo assinado e agendou visita técnica, foram convidadas duas novas
empresas para participar do certame, sendo elas: Tecnoplas Comércio e Serviços Técnicos em Termoplásticos e Bauru
Geossintéticos e Instalações – ME. Duas empresas declinaram do convite: Tecnoplas Comércio e Serviços Técnicos e Revest
Comércio, Locação e Serviços Técnicos em Termoplásticos Ltda. – EPP. Somente a empresa Infraarq Engenharia e
Construções Ltda. enviou envelope de documentação e proposta, via correios. Dando prosseguimento na sessão, foram
analisados a documentação enviada pela empresa, sendo que não foi encontrada nenhuma irregularidade, sendo, portanto,
habilitada para o certame. Em seguida foi aberto o envelope de proposta de preços, sendo o valor estimado para essa
contratação de R$ 129.132,90 (cento e vinte e nove mil, cento e trinta e dois reais e noventa centavos). A firma Infraarq
Engenharia e Construções Ltda. cotou valor global de R$ 118.095,90 (cento e dezoito mil, noventa e cinco reais e noventa
centavos). A firma Infraarq Engenharia e Construções Ltda. foi declarada vencedora da presente licitação, por ser a única
ofertante e pelo fato do valor cotado estar abaixo da estimativa de preços de mercado. A empresa vencedora enviou, com os
documentos de habilitação, documento que não interessa em interpor recurso contra qualquer decisão tomada na sessão.
Foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos membros da
Comissão Permanente de Licitações e demais presentes e, com base nos termos do referido edital e da lei de licitações
8.666/93, foi encaminhada para homologação e adjudicação pelo Diretor do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
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