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 009/2018 – PROCESSO Nº 56/2018
Às nove horas e trinta minutos do dia seis de abril de 2018, 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 PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DE OURO FINO, EM
OLIVEIRA/MG, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E QUADRO DE
COMANDO ELÉTRICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I E PLANILHA ANEXO II. Presentes a
Pregoeira e membros da Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 016/2018, que esta subscrevem.
Presente também os representantes legais das licitantes participantes do certame e credenciados conforme
item 07 do edital. Às 09 horas e 30minutos a Pregoeira deu por encerrado o prazo para recebimento dos
envelopes. Compareceram à sessão as seguintes firmas: MINAS POÇOS LTDA -ME, SPF EQUIPAMENTOS
LTDA-EPP, PROPOÇOS PRODUTOS PARA POÇOS ARTESIANOS LTDA – EPP, PERFUGEL - PERFURAÇÕES
GEOLÓGICAS LTDA – ME, LOC AQUI LTDA ME e GERALPOCOS LTDA-ME. Em seguida, 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, com exceção da firma LOC AQUI LTDAME. A firma MINAS POÇOS LTDA-ME apresentou proposta escrita para o item 01 no valor total de R$
48.918,29 (quarenta e oito mil novecentos e dezoito reais e vinte e nove centavos); A firma SPF
EQUIPAMENTOS LTDA-EPP apresentou proposta escrita para o item 01 no valor total de R$ 52.270,00
(cinquenta e dois mil duzentos e setenta reais); A firma PROPOÇOS PRODUTOS PARA POÇOS
ARTESIANOS LTDA-EPP apresentou proposta escrita para o item 01 no valor total de R$ 52.500,00
(cinquenta e dois mil e quinhentos reais); A firma PERFUGEL - PERFURAÇÕES GEOLÓGICAS LTDA–ME
apresentou proposta escrita para o item 01 no valor total de R$ 51.458,00 (cinquenta e um mil
quatrocentos e cinqüenta e oito reais). Foi convocado o engenheiro Sr. Odahir Pascoal Contaiffer para
deliberar sobre a importância da inclusão da planilha de custos junto à proposta de preços e o mesmo
salientou que a falta da mesma ocasionava prejuízo no julgamento da proposta. Assim, a proposta da firma
LOC AQUI LTDA-ME foi desclassificada em atendimento ao item 9.2.2 do Edital, tendo em vista que a não
apresentação da planilha de custos relacionada no Termo de Referência, fato dificulta o julgamento da
proposta. Desta forma fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para interposição de 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.
Pregoeira: Sônia Cristina Azevedo
Equipe de Apoio: Lucas Passos de Souza
Isaías Ferreira Castro – em afastamento médico
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