SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
OLIVEIRA/MG
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADAS
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 182/2017
Às nove horas e trinta minutos do dia 12 de dezembrode2017, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura das
propostas de preços e documentação de habilitação apresentadas ao pregão em epígrafe, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE PÃES
TIPO FRANCÊS, DESTINADO AO LANCHE DIÁRIO DOS SERVIDORES DO SAAE DURANTE UM PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES,sendo que esse processo foi exclusivo para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Equiparadas. Presentes a
Pregoeira e membros da Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 084/2017, que esta subscrevem. Presentes também, os
representantes legais das licitantes participantes do certame. Às 09 horas e 30 minutos a Pregoeira deu por encerrado o
prazo para recebimento dos envelopes. Compareceram à sessão as firmas Luiz Henrique de Castro - EPP e Panificadora Sabor
Mineiro Eireli - ME que enviaram representantes para o certame. Todas as firmas foram credenciadas, conforme item 7 do
edital. Em seguida, foram abertos os envelopes e analisadas as propostas, quanto à regularidade das mesmas em relação ao
edital,sendo que o valor total estimado para essa contratação foi de R$ 10.760,36 (Dez mil, setecentos e sessenta reais e
trinta e seis centavos).A firma Luiz Henrique de Castro – ME apresentou proposta escrita no valor de R$ 9,90/kg (Nove reais e
noventa centavos por quilograma) e a firma Panificadora Sabor Mineiro Eireli - ME apresentou proposta escrita no valor de
R$ 8,99/kg (oito reais e noventa e nove centavos por quilograma). Em continuidade ao certame, os representantes das firmas
foram chamados a apresentar lances verbais sobre o valor do item, conforme listagem de lances anexa. Encerrada a fase de
lances verbais, a Pregoeira e a Equipe de Apoio procederam à abertura do envelope de documentação da firma vencedora na
fase de lances,momento em que foi constatado que a mesma não apresentou a certidão negativa de débitos relativos aos
tributos federais, certidão negativa de débitos tributários estadual e a certidão negativa de débitos municipais, sendo,
portanto, desclassificada para este certame. Desta forma, declarou-se vencedora da presente licitação, a firma Luiz Henrique
de Castro – ME por ser o único licitante remanescente para a licitação e por seu valor final, na fase de lances, estar abaixo da
média de pesquisa de preços de mercado, sendo este valor de R$ 8,50/kg (trezentos e vinte e um reais e cinquenta e três
centavos a unidade), totalizando R$ 9.180,00 (nove mil, cento e oitenta reais).Nenhum dos licitantes presentes manifestou
interesse em interpor recurso contra a decisão da Pregoeira.Foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e
achada conforme, foi devidamente assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e demais presentes e encaminhada para
homologação do Diretor do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
Pregoeira: Sônia Cristina Azevedo
Equipe de Apoio: Cristina da Silva Rocha
Isaías Ferreira Castro
Vilmar Resende Silveira
Rômer Silva Castanheira

LICITANTES

REPRESENTANTE LEGAL

1.

Luiz Henrique de Castro – EPP _____________________________________________________________

2.

Panificadora Sabor Mineiro Eireli - ME ______________________________________________________

