SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
OLIVEIRA/MG
ATA PARA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
APRESENTADAS AO PREGÃO Nº 004/2018 – PROCESSO Nº 24/2018, APÓS DIVULGAÇÃO DOS RECURSOS
APRESENTADOS
Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de abril de 2018, reuniu-se em sessão pública, para abertura
das propostas de preços apresentadas ao pregão em epígrafe, após divulgação dos recursos, cujo objeto é
CONTRATAÇÃO DO PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO – ETE, TIPO COMPACTA, INCLUINDO TRATAMENTO
PRELIMINAR (MEDIDOR VAZÃO, GRADE E DESARENADOR) E ELEVATÓRIA, a Comissão Permanente de
Licitações designados pela Portaria nº 016 de 01 de fevereiro de 2018, que esta subscrevem. Presente
também os representantes legais das licitantes CONTROLL MASTER INDUSTRIAL LTDA e HYDRO TECH
BRASIL LTDA, credenciado conforme item 7 do edital, em 16/03/2018. As demais empresas habilitadas não
encaminharam representantes para a fase de abertura de propostas. Iniciada a sessão, foram abertos os
envelopes e analisadas as propostas, quanto à regularidade das mesmas em relação ao edital. Todas as
propostas estavam em conformidade com as exigências do Edital. A firma CONTROLL MASTER
INDUSTRIAL LTDA apresentou proposta escrita no valor total de R$224.900,00 (duzentos e vinte e quatro
mil e novecentos reais); a firma HYDRO TECH BRASIL LTDA. – ME apresentou proposta escrita no valor
total R$131.600,00 (cento e trinta e um mil e seiscentos reais); a firma LIFE ENGENHARIA EM
SANEAMENTO LTDA. – ME apresentou proposta escrita no valor total de R$250.000,00 (duzentos e
cinqüenta mil reais) e a firma ICATU ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA apresentou proposta escrita no
valor total de R$294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais). Em continuidade ao certame, os
representantes das firmas classificadas foram convocados a apresentar lances verbais, 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, momento em que foi constatada a sua regularidade. Desta
forma, declarou-se vencedora da presente licitação a firma HYDRO TECH BRASIL LTDA. – ME no valor total
R$131.600,00 (cento e trinta e um mil e seiscentos reais). Diante disso, a Pregoeira resolveu adjudicar o
objeto licitado à firma vencedora. Nenhum dos licitantes presentes manifestou interesse em interpor recurso
contra a decisão da Pregoeira. Nada mais havendo a tratar, 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.

Pregoeiro: Sônia Cristina Azevedo
Equipe de Apoio: Lucas Passos de Souza
Isaías Ferreira Castro – em afastamento médico

LICITANTES

REPRESENTANTE LEGAL

1. CONTROLL MASTER INDUSTRIAL LTDA ______________________________________________________________
2. HYDRO TECH BRASIL LTDA ____________________________________________________________________________
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