SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
OLIVEIRA/MG
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS
APRESENTADAS À TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022.
Às nove horas do dia cinco de abril de 2022, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura da
documentação de habilitação e propostas de preços apresentadas à tomada de preços em epígrafe, cujo objeto é
contratação
de
empresa
para
execução
de
serviços
inseridos
no
Programa
do
Produtor
das
Águas
do
Projeto
Rio
Jacaré
no
âmbito
da
Microbacia
do
Ribeirão do Córrego dos Bois, afluente do Rio Jacaré, Bacia do Rio Grande. Presentes os membros da Comissão
Permanente de Licitações, designados pela Portaria nº 066/2022, que a esta subscrevem. Devido a Presidente da
Comissão, Cristina da Silva Rocha, ter sido afastada para tratamento de saúde, foi nomeada a servidora Sônia Cristina
Azevedo para presidir a sessão, conforme portaria nº 155, de 04 de abril de 2022. Presentes o Engenheiro do SAAE
Lucas Chagas Pacheco e o Assessor Jurídico do SAAE Márcio Lage de Almeida. Presentes também, o representante
legal da licitante participante do certame. Foram emitidos Certificado de Registro Cadastral para as empresas: FH
Construções Limitada, Nicomáquinas Reparos Ltda. – ME, Lagotela Eireli – EPP e RPG Construtora Ltda. Somente a
empresa RPG Construtora Ltda. participou da reunião técnica para esse certame, no dia 31/04/2022, sendo que a
participação das empresas para esta reunião não era obrigatória. Às 09 horas a Presidente da Comissão Permanente
de Licitações deu por encerrado o prazo para recebimento dos envelopes. Compareceu à sessão, a empresa RPG
Construtora Ltda. que enviou representante para o certame. A empresa Lagotela Eireli – EPP protocolou, no dia
04/04/2022, envelopes com documentação e proposta de preços para participação no certame. Todas as empresas
foram credenciadas, conforme item 6 do edital. Foram abertos os envelopes de documentação das empresas
credenciadas, momento em que foram constatadas suas regularidades. O Engenheiro Lucas Chagas Pacheco conferiu
a documentação técnica das empresas, constatando suas regularidades. Em seguida foram abertos os envelopes de
propostas de preços das empresas credenciadas, sendo que o valor estimado para essa contratação foi de R$
504.913,06 (quinhentos e quatro mil, novecentos e treze reais e seis centavos). A empresa Lagotela Eireli – EPP cotou
valor total global de R$ 436.777,72 (quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e dois
centavos) e a empresa RPG Construtora Ltda. cotou valor total global de R$ 484.816,97 (quatrocentos e oitenta e
quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos). O Engenheiro Lucas Chagas Pacheco conferiu as
propostas de preços apresentadas pelas empresas, atestando também suas regularidades. A empresa Lagotela Eireli –
EPP não comprovou condição de ME ou EPP não apresentando a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial ou
outro documento equivalente, conforme exigência do item 6.4 do edital. A empresa RPG Construtora Ltda.
comprovou sua condição de EPP, fornecendo a competente certidão emitida pela Junta Comercial, sendo convidada a
apresentar proposta com valor menor do que o concorrente, nos termos do inciso 1 do artigo 45, da lei complementar
123, de 2006, vez que sua proposta foi considerada como de empate ficto, nos termos do artigo 44, parágrafo 1, da
mesma lei complementar, no percentual de 9,909%. A empresa RPG Construtora apresentou nova proposta no valor
de R$ R$ 436.777,71 (quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos).
Desta forma, declarou-se vencedora da presente licitação, por apresentar menor valor total global, e o mesmo estar
abaixo da média das pesquisas de preços de mercado e planilha de custos anexas ao processo. Foi aberto prazo para
recurso de 05 (cinco) dias úteis, conforme artigo 109 da Lei 8.666/93. Foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata
que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pela Comissão Permanente de Licitações e demais presentes.
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