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 013/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO 099/2018
Às nove horas e trinta minutos do dia três de maio 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 AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE PNEUS, NOVA, MODELO E ANO DE FABRICAÇÃO
2018, EM LINHA DE PRODUÇÃO. Presentes a Pregoeira e membros da Equipe de Apoio designados pela
Portaria nº 016/2018, que esta subscrevem. Presentes também os representantes legais das licitantes
participantes do certame. Às 9:30 horas a Pregoeira deu por encerrado o prazo para recebimento dos
envelopes. Compareceram à sessão as firmas Bamaq S/A – Bandeirantes Máquinas e Equipamentos, Brasif
S/A Exportação e Importação, Centro Oeste Implementos para Transportes Ltda. e Valence Máquinas e
Equipamentos Ltda. que enviaram representantes para o certame.Todas as firmas foram credenciadas
conforme item 7 do edital. Foram abertos os envelopes e analisadas as propostas, quanto à regularidade
das mesmas em relação ao edital, sendo que o valor de referência para a compra foi de R$ 238.053,36
(Duzentos e trinta e oito mil, cinquenta e três reais e trinta e seis centavos). A firma Bamaq S/A –
Bandeirantes Máquinas e Equipamentos apresentou proposta escrita para o item no valor de R$
213.000,00 (Duzentos e treze mil reais), a firma Brasif S/A Exportação e Importação apresentou proposta
escrita para o item no valor de R$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais), a firma Centro Oeste
Implementos para Transportes Ltda. apresentou proposta escrita para o item no valor de R$ 205.000,00
(Duzentos e cinco mil reais) e a firma Valence Máquinas e Equipamentos Ltda. apresentou proposta escrita
para o item no valor de R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais). A firma Brasif S/A Exportação e
Importação teve sua proposta desclassificada por apresentar valor para o item maior que 10% do menor
valor obtido nas propostas. Em continuidade ao certame, os representantes das firmas classificadas foram
chamados a apresentar lances verbais sobre o valor do item licitado, conforme listagem de lance anexa.
Encerrada a fase de lances verbais, a Pregoeira e Equipe de Apoio procederam à abertura dos envelope de
documentação da firma vencedora na fase de lances, momento em que foram constatados as suas
regularidades. Desta forma, declarou-se vencedora da presente licitação, a firma Centro Oeste
Implementos para Transportes Ltda. por ofertar menor valor para o item na fase de lances que foi de R$
184.850,00 (Cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais). Nenhum dos licitantes presentes
manifestou interesse em interpor recurso contra a decisão da Pregoeira. Não havendo nada mais a ser
tratado, 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: Isaías Ferreira Castro
Lucas Passos de Souza
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1. Bamaq S/A – Bandeirantes Máquinas e Equipamentos__________________________
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