Departamento Autônomo Municipal de Água e Esgotos - D.A.M.A.E
Prefeitura Municipal de São João del - Rei - MG
Registrado no Conselho Regional de Química da 2.ª Região, nº 2.384
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 949 DE 15/09/1967

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 034/2017

CONVITE N.º 002/2017

Aos 26 dias do mês de julho de 2017, às oito horas, na sala de reuniões do Departamento Autônomo
Municipal de Água e Esgoto - DAMAE, Autarquia da Prefeitura do Município de São João del Rei, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 070,
de 02 de maio de 2017, doravante simplesmente denominada “CPL”, para deliberar sobre a abertura
do processo acima identificado. Foram convidadas para o presente certame as Empresas SPF
Equipamentos Ltda. EPP, CNPJ n.º 03.778.672/0001-10; BH Poços Artesianos Ltda., CNPJ n.º
10.485.579/0001-83 e Hidropoços Ltda, CNPJ n.º 17.300.096/0001-03, bem como foi dada ampla
publicidade através de publicação, conforme reza o Art. 96, da Lei Orgânica Municipal, a saber,
Atos Oficiais no Quadro de Avisos, Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOEMG); website
desta Autarquia Municipal http://www.damaesjdr.mg.gov.br/pagina/6760/Convite e email do Setor
de Compras e Licitações compras.damae@mgconecta.com.br, assim como neste endereço físico,
para retirada do edital às empresas que manifestassem interesse e para esclarecimentos aos
interessados. Das empresas convidadas e das que manifestaram interesse em participar,
compareceram as Empresas Sondaco Engenharia e Perfurações Ltda. EPP, CNPJ n.º
22.104.715/0001-27; Nicomáquinas Reparos Ltda. ME,

CNPJ n.º 07.730.481/0001-30; SPF

Equipamentos Ltda. EPP, CNPJ n.º 03.778.672/0001-10 e BH Poços Artesianos Ltda., CNPJ n.º
10.485.579/0001-83. Abertos os trabalhos, contando com a presença dos

representantes

credenciados das Empresas SPF Equipamentos Ltda. EPP, CNPJ n.º 03.778.672/0001-10 e BH
Poços Artesianos Ltda., CNPJ n.º 10.485.579/0001-83, exceto o das Empresas Sondaco Engenharia
e Perfurações Ltda. EPP e Nicomáquinas Reparos Ltda. ME, que protocolizaram os documentos de
Habilitação e de Proposta de Preços respectivamente em 21 de julho de 2017 e 24 de julho de 2017,
conforme verificado e rubricado pelos licitantes seu protocolo e documentação apensa. Em seguida
os licitantes e membros da CPL rubricaram nos fechos das bordas de todos os envelopes lacrados de
Habilitação e de Proposta Comercial, passando a seguir para a abertura dos envelopes de Habilitação
das licitantes, tendo sido verificado que:
O Licitante Sondaco Engenharia e Perfurações Ltda. EPP não apresentou em seu envelope de
habilitação

o Atestado de Capacitação técnico-operacional, conforme solicitado no subitem 5.2.1.4.

operacional “em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por
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servidor da administração, membro da CPL, ou publicação em órgão da imprensa oficial”, conforme
preconiza o subitem 5.2.3.5.; sendo, portanto, inabilitado.

O Licitante Nicomáquinas Reparos Ltda. ME não apresentou em seu envelope de habilitação a
Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho, de que a empresa não utiliza mão de obra
direta ou indireta de menores, conforme disposições contidas na Lei Federal nº. 9.584, de 27 de outubro de
1999, em observância ao subitem 5.2.2.1., e de acordo com o modelo – Anexo IV; sendo, portanto,

inabilitado.
Verificou-se que os demais licitantes presentes apresentaram todos os documentos solicitados no
edital, sendo, portando, habilitados. Devido a não presença de todos licitantes para eventual
assinatura do Termo de Renúncia de Recurso, conforme art. 43, inciso III, Lei 8.666/93, passando
assim, a abertura do prazo recursal de 2 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da
lavratura da ata aos licitantes interessados, conforme art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal
8.666, de 21 de junho de 1993, fica, desde já, a abertura dos envelopes de Proposta Comercial para
31/07/2017, no mesmo horário e local que se procedeu a presente sessão pública do processo
epigrafado, em consonância com a publicidade aos licitantes não presentes e publicações oficiais,
sob a forma da lei.
Nada mais havendo a ser tratado, foi por mim, Ricardo Luiz do Carmo, lavrado o presente termo,
que, lido e achado conforme, segue assinado pelos licitantes e membros da CPL presentes.
Empresa

Assinatura

SPF Equipamentos Ltda. EPP
BH Poços Artesianos Ltda.

Ricardo Luiz do Carmo
Presidente

Alexandre Leandro Palhares Silva
Secretário

Cláudio Luiz Lara
Membro
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