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 013/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2021

Às nove horas do dia 14 de julho de 2021, 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
visando a futura e eventual aquisição de bioestimuladores de microorganismos, a ser utilizado na Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE) do município de Oliveira/MG. Presentes a Pregoeira e membros da Equipe de Apoio
designados pela Portaria nº 051/2021, 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 Bioferth Biotecnologia Ltda., Mayin Brasil Eireli e Seleplant
Biocontrole Ltda., que enviaram representantes para o certame. Todas as empresas foram credenciadas,
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. Todas as propostas estavam de acordo com o
especificado no edital. A empresa Bioferth Biotecnologia Ltda. apresentou proposta escrita para o item licitado no
valor unitário de R$ 98,50/l (noventa e oito reais e cinquenta centavos por litro); a empresa Mayin Brasil Eireli
apresentou proposta escrita para o item licitado no valor unitário de R$ 125,00/l (cento e vinte e cinco reais por
litro) e a empresa Seleplant Biocontrole Ltda. apresentou proposta escrita para o item licitado no valor unitário de
R$ 105,00/l (cento e cinco reais por litro). Em continuidade ao certame, os representantes das empresas foram
chamados a apresentar lances verbais sobre o valor do item licitado, conforme listagem de lances anexa.
Encerrada a fase de lances, a Pregoeira e a Equipe de Apoio procederam à abertura dos envelopes de
documentação da empresa vencedora na fase anterior, momento em que foi constatada sua regularidade. Foi
enviado para a bióloga do SAAE, Sarah de Oliveira Saraiva, fotos dos atestados de qualidade técnica, a qual
aprovou os atestados e ficha de informação de segurança do produto, a qual atestou a regularidade desses
documentos. Desta forma, declarou-se vencedora da presente licitação, por apresentar menor valor unitário na
fase de lances, a empresa Bioferth Biotecnologia Ltda. com o valor unitário de R$ 70,00/l (setenta reais por litro),
totalizando R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). O representante da empresa Mayin Brasil Eireli manifestou
interesse em que a pregoeira abrisse diligência para conferência da compatibilidade da descrição do objeto
licitado com as descrições do produto da empresa vencedora na fase de lances. Foi suspensa a sessão as 11:00
horas para aguardar a participação da bióloga Sarah de Oliveira Saraiva e o engenheiro Lucas Chagas Pacheco. As
13:30 horas foi retomada a sessão com a presença da bióloga Sarah de Oliveira Saraiva. O engenheiro responsável
pela redação do termo de referência não pode comparecer à sessão, pois estava presente em outra reunião. O
representante da empresa Mayin Brasil Eireli questionou que na descrição do item licitado, havia o pedido que o
produto fosse atóxico. A bióloga Sarah de Oliveira Saraiva conferiu a documentação técnica enviada pela empresa
declarada vencedora na fase de lance e disse que o produto era de baixa toxicidade sendo aceitável. Os
representantes das empresas Mayin Brasil Eireli e Seleplant Biocontrole Ltda manifestaram interesse em interpor
recurso contra a decisão da Pregoeira, alegando que o produto ofertado pela empresa Bioferth Biotecnologia
Ltda. não atende às especificações do edital, quanto a sua toxicidade e por ser um produto oxidante. Os mesmos
solicitaram cópias da FISPQ, atestado de capacidade técnica e da proposta da empresa Bioferth Biotecnologia
Ltda tendo o prazo de 03 dias úteis para tal ato. 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.
Pregoeira: Isabel Cristina Ramos Diniz dos Santos
Equipe de Apoio: Sônia Cristina Azevedo
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