SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
OLIVEIRA/MG
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO REFERENTE AO PROCESSO Nº
103/2018 - CONVITE Nº 004/2018
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de maio de 2018, reuniram-se os seguintes
membros da Comissão Permanente de Licitações designada pela Portaria nº 015 de 01 de fevereiro de
2018 e retificações posteriores: Vilmar Resende Silveira e Isamara Pompeia de Oliveira, uma vez que o
restante dos membros não estavam presentes, foi convidada a Pregoeira Sônia Cristina Azevedo, para
que essa auxiliasse a comissão conforme portaria nº 091 de 28 de maio de 2018, que esta subscrevem,
para abertura da proposta de preço do Convite em epígrafe, cujo objeto é AQUISIÇAO DE GEOMEMBRANA
DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ESPESSURA DE 2,00 MM, TEXTURIZADA EM UMA FASE, A SER
UTILIZADA NO REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE DAS LAGOAS AERADAS E DE SEDIMENTAÇAO QUE
COMPOEM A ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE, EM OLIVEIRA/MG. Aberta a sessão a presidente
interina Isamara Pompeia de Oliveira, registrou que não houve interposição de recurso portanto
procedeu-se a abertura do envelope de proposta da empresa INOVADRAIN SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA
IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM EIRELI, como a proposta estava de acordo com os termos do edital
foi
declarada como vencedora a empresa INOVADRAIN
SOLUÇÕES
TÉCNICAS
PARA
IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM EIRELI com o valor R$ 44.675,00 (Quarenta e quatro mil,
seiscentos e setenta e cinco reais) conforme valor por extenso redigido na proposta de preços sendo
que este valor encontra-se dentro do percentual do valor médio da pesquisa de preço de mercado
anexa ao processo. Diante disso, a presidente interina adjudica a decisão e encaminha a licitação para
homologação do diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada
pela presidente interina e membros da comissão de Licitação.
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