SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
OLIVEIRA/MG
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADOS AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 –
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 74/2021
Às nove horas do dia três de agosto do ano de dois mil e vinte e um, 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 DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE OLIVEIRA/MG. Presentes a Pregoeira Sônia Cristina
Azevedo e as servidoras Cristina da Silva Rocha e Isabel Cristina Ramos Diniz dos Santos,
membros da Equipe de Apoio designadas pela Portaria nº 051/2021, que a esta subscreve. Ausente
a esta sessão, o servidor Isaías Ferreira Castro, membro da comissão, que se encontra em gozo
de férias. Registramos também a presença dos 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: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP;
ITABRITA BRITADORA ITATIAIUÇU LTDA; ACICOL ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO OLIVEIRA LTDA.- EPP e CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME,
que enviaram representantes para o certame. A Pregoeira credenciou todas as empresas, conforme
item 7 do edital. Foram abertos os envelopes e analisadas as propostas das empresas
credenciadas, quanto à regularidade das mesmas em relação ao edital, sendo que o valor global
total estimado para essa contratação, de acordo com as pesquisas de preços de mercado, foi de
R$305.405,85 (trezentos e cinco mil quatrocentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos). A
empresa CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP apresentou proposta escrita
global no valor de R$ 403.337,80 (quatrocentos e três mil trezentos e trinta e sete reais e oitenta
centavos); a empresa ITABRITA BRITADORA ITATIAIUÇU LTDA apresentou proposta escrita
global no valor total de R$71.100,00 (setenta e um mil e cem reais); a empresa ACICOL
ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO OLIVEIRA LTDA.- EPP apresentou
proposta escrita global no valor total de R$319.318,00 (trezentos e dezenove mil trezentos e dezoito
reais; e a empresa CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME apresentou proposta
escrita global no valor total de R$387.174,05 (trezentos e oitenta e sete mil cento e setenta e quatro
reais e cinco centavos). Em continuidade ao certame, os representantes das empresas foram
chamados a apresentar lances verbais sobre o valor dos itens licitados, conforme listagem de lances
anexa. Encerrada a fase de lances, a Pregoeira e a Equipe de Apoio procederam à abertura do
envelope de documentação das empresas vencedoras na fase anterior, momento em que
constatou-se a regularidade das mesmas. Desta forma, declarou-se vencedora da presente
licitação, por apresentar menor preço por item na fase de lances, a empresa CASA 500 MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, que ganhou a disputa dos itens 5, 12, 14 e 15; a empresa
ITABRITA BRITADORA ITATIAIUÇU LTDA, que ganhou a disputa dos itens 2, 9, 11 e 13; a
empresa ACICOL ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO OLIVEIRA LTDA.- EPP,
que ganhou a disputa dos itens 1, 3, 4, 10 e 18 e a empresa CASA BELO MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA – ME, que ganhou a disputa dos itens 6, 7, 8, 16 e 17, conforme relatório
resumo de vencedor por item, que segue em anexo. Os representantes das empresas participantes
não manifestaram interesse em interpor recurso contra a decisão da Pregoeira. A adjudicação será
realizada pela pregoeira após a conferência dos códigos de verificação dos documentos
apresentados pela empresa declarada vencedora. Nada mais havendo a tratar, eu, Cristina da Silva
Rocha, lavrei a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, será devidamente assinada
pela Pregoeira, equipe de apoio e demais presentes e encaminhada para homologação da Diretora
Adjunta do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
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Assinatura Representante Legal

1. Casa 500 Materiais de Construção LTDA – EPP

____________________________

2. Itabrita Britadora Itatiaiuçu LTDA

____________________________

3. Acicol Art. de Cimento Ind. e Com. Oliveira LTDA.- EPP _______________________
4. Casa Belo Materiais de Construção LTDA – ME

___________________________

