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 014/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO 098/2018
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA NO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA/MG, DISTRITO DE MORRO DO FERRO E ZONA
RURAL, DURANTE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 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 empresas D & D AMBIENTAL LTDA – EPP,
DESENTUPIDORA MINAS JATO LTDA – EPP, MR DESENTUPIDORA LTDA. e SR TRATAMENTOS DE RESIDUOS
INDUSTRIAIS LTDA. que enviaram representantes para o certame. Todas as empresas 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 contratação foi de R$ 238.933.33
(Duzentos e trinta e oito mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). A empresa D & D
AMBIENTAL LTDA – EPP apresentou proposta escrita para o item no valor de R$ 260,00/h (Duzentos e
sessenta reais por hora), a empresa DESENTUPIDORA MINAS JATO LTDA – EPP apresentou proposta escrita
para o item no valor de R$ 297,50/h (Duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos por hora), a
empresa MR DESENTUPIDORA LTDA. apresentou proposta escrita para o item no valor de R$ 250,00/h
(Duzentos e cinquenta reais por hora) e a empresa SR TRATAMENTOS DE RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA.
apresentou proposta escrita para o item no valor de R$ 275,00/h (Duzentos e setenta e cinco reais por
hora). A empresa DESENTUPIDORA MINAS JATO LTDA. - EPP 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 empresas classificadas foram chamados a apresentar lances verbais sobre o
item licitado, conforme listagem de lances anexa. Encerrada a fase de lances verbais, a Pregoeira e Equipe
de Apoio procederam à abertura do envelope de documentação da empresa vencedora na fase de lances,
momento em que foram constatados as suas regularidades. Desta forma, declarou-se vencedora da
presente licitação, a empresa MR DESENTUPIDORA LTDA. por ofertar menor valor para o item na fase de
lances que foi de R$ 184,00 / h (Cento e oitenta e quatro reais por hora), totalizando R$ 147.200,00 (Cento
e quarenta e sete mil e duzentos 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. D & D AMBIENTAL LTDA – EPP __________________________________________________
2. DESENTUPIDORA MINAS JATO LTDA – EPP_________________________________________
3. MR DESENTUPIDORA LTDA.____________________________________________________
4. SR TRATAMENTOS DE RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA._____________________________________

