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 JULGAMENTO DE LICITAÇÃO - PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO N.º 034/2017

CONVITE N.º 002/2017

Aos 31 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 o julgamento dos
Envelopes de Proposta Comercial das empresas habilitadas no processo acima identificado. Aberta a
sessão no dia e horário aprazado, foi concedido por este Presidente da CPL que subscreve o prazo de
15 (quinze) minutos de tolerância para possíveis atrasos. Decorrida a referida tolerância, sem a
presença dos prepostos dos licitantes, foram abertos os envelopes constatando os documentos de
proposta comercial dos licitantes previamente habilitadas. Os documentos foram assinados pelos
membros da CPL. Verificou-se que as licitantes apresentaram todos os documentos solicitados no
edital, sendo, portando, declarada vencedora a Empresa SPF Equipamentos Ltda. EPP, CNPJ n.º
03.778.672/0001-10, no valor de R$37.928,05 (trinta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e cinco
centavos), conforme ordem crescente de classificação, seguida da Empresa BH Poços Artesianos
Ltda., CNPJ n.º 10.485.579/0001-83, no valor de R$41.400,11 (quarenta e um mil, quatrocentos reais
e onze centavos).
A Publicidade desta será efetuada da mesma forma que se deu o Edital Convocatório, a saber,
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais; Atos Oficiais no Quadro de Avisos, conforme art. 96,
da

Lei

Orgânica

Municipal;

website

desta

Autarquia

Municipal

http://www.damaesjdr.mg.gov.br/pagina/6760/Convite e encaminhada aos licitantes, através do
email do Setor de Compras e Licitações compras.damae@mgconecta.com.br.
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 membros da CPL e
licitante presente.
Ricardo Luiz do Carmo
Presidente

Alexandre Leandro Palhares Silva
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