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 POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº
151/2018
Às nove horas do dia dois de outubro 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 REGISTRO DE PREÇOS
PARA A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA
NAS DEPENDÊNCIAS DO SAAE. Presentes a Pregoeira e membros da Equipe de Apoio designados pela Portaria nº
016/2018, que a esta subscrevem. Presentes também, os representantes legais das licitantes participantes do certame.
Às 09 horas a Pregoeira deu por encerrado o prazo para recebimento dos envelopes. Compareceram à sessão, as
empresas G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLE INDUSTRIAL LTDA. – ME e GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA.
que enviaram representantes para o certame. Analisando os documentos de credenciamento, verificou-se que os
sócios das firmas participantes são irmãos por parte de mãe. Após consulta da Pregoeira ao Assessor Jurídico, a mesma
decidiu pelo prosseguimento da sessão, sendo os licitantes informados para realizar disputa com transparência nos
lotes e que se os valores cotados não chegarem ao valor de referência, a licitação seria frustrada. Todas as empresas
foram credenciadas, conforme item 7 do edital. Foram abertos os envelopes e analisadas as propostas das empresas
participantes, quanto à regularidade da mesma em relação ao edital. A empresa G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLE
INDUSTRIAL LTDA. – ME apresentou proposta escrita para o lote 02 no valor de R$ 236.554,55 (duzentos e trinta e seis
mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) e a empresa GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E
ELÉTRICA LTDA. apresentou proposta escrita para o lote 02 no valor de R$ 234.883,18 (duzentos e trinta e quatro mil,
oitocentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), para o lote 05 no valor de R$ 5.338,10 (cinco mil, trezentos e
trinta e oito reais e dez centavos), para o lote 06 no valor de R$ 662,00 (seiscentos e sessenta e dois reais) e para o lote
08 no valor de R$ 440,56 (quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos). Em continuidade ao certame,
verificou-se que os valores cotados para o lote 02 pelas empresas participantes, estavam muito acima do valor das
pesquisas de preços de mercado, pois a mesma ficou em discordância em relação aos itens 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e
66 (inversores de freqüência), sendo considerado frustrado. Os lotes 01, 03, 04, 07, 09, 10 e 11 não receberam
propostas de nenhuma das duas empresas participantes, sendo também considerados frustados. Os lotes 05, 06 e 08
lotes cotados pela empresa G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLE INDUSTRIAL LTDA. – ME estavam abaixo da pesquisa de
preços de mercado. Encerrada a fase de lances verbais, a Pregoeira e a Equipe de Apoio procederam à abertura do
envelope de documentação da empresa que G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLE INDUSTRIAL LTDA. – ME, momento em
que foi constatada sua regularidade. . Desta forma, declarou-se vencedora da presente licitação, a empresa G & E
AUTOMAÇÃO E CONTROLE INDUSTRIAL LTDA. – ME para o lote 05, com o valor de R$ 5.338,10 (cinco mil, trezentos e
trinta e oito reais e dez centavos), para o lote 06, com o valor de R$ 662.00 (seiscentos e sessenta e dois reais) e para o lote
08, com o valor de R$ 440,46 (quatrocentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos) por ter sido a única empresa que
ofertou proposta para esses lotes e pelos valores apresentados estarem abaixo da média da pesquisa de preços de mercado,
anexa ao processo. A adjudicação será realizada pela pregoeira após a conferência dos códigos de verificação dos
documentos apresentados pela empresa declarada vencedora. 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,
após a adjudicação, será encaminhada para homologação do Diretor do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
Pregoeira: Sônia Cristina Azevedo
Equipe de Apoio: Lucas Passos de Souza
Isaías Ferreira Castro
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