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 028/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO 167/2018
Às nove horas e trinta minutos do dia dois de agosto 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 ARTEFATOS DE CIMENTO PARA AS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITÁRIO EM OLIVEIRA/MG. Presentes a Pregoeira e membros da Equipe de Apoio designados pelas Portarias nº
016/2018 e nº 123/2018, que esta subscrevem. Presentes também os representantes legais do licitante participantes
do certame. Às 9:30 horas a Pregoeira deu por encerrado o prazo para recebimento dos envelopes. Compareceu à
sessão somente a empresa JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI – EPP que enviou representante para o certame. Foi
aberto o envelope e analisada a proposta da empresa participante, quanto à regularidade da mesma em relação ao
edital, sendo que o valor de referência para esta aquisição foi de R$149.141,62 (cento e quarenta e nove mil, cento e
quarenta e um reais e sessenta e dois centavos). A empresa JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI – EPP apresentou
proposta escrita no valor global de R$ 107.250,00 (cento e sete mil, duzentos e cinquenta reais). Em continuidade ao
certame, o representante da empresa participante foi chamado a apresentar lances verbais sobre o valor global da
licitação, conforme listagem de lances anexa. Encerrada a fase de lances verbais, a Pregoeira e Equipe de Apoio
procederam à abertura dos envelopes de documentação da empresa participante, momento em que foi constatada
sua regularidade. Desta forma, declarou-se vencedora da presente licitação, a empresa JONATHAN PEREIRA CRABI
EIRELI – EPP com o valor global de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais) por ser a única empresa participante do
certame e por seu valor final estar abaixo da média da pesquisa de preços de mercado. A adjudicação será realizada
pela pregoeira após a conferência dos códigos de verificação dos documentos apresentados pela empresa declarada
vencedora. O licitante presente não 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 licitante presente e, após a adjudicação, será encaminhada
para homologação do Diretor do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
Pregoeira: Sônia Cristina Azevedo
Equipe de Apoio: Isaías Ferreira Castro
Valter Aparecido dos Santos
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