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 Nº 012/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº
105/2021
Às nove horas do dia vinte de julho 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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS
RESÍDUOS DE SANEAMENTO DA ETE E RESÍDUOS QUÍMICOS PRODUZIDOS NO LABORATÓRIO DA ETA EM
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 designados pela Portaria nº 051/2021, que a esta subscrevem.
Ausente a esta sessão, o servidor Isaías Ferreira Castro, membro da comissão, que se encontra em gozo de férias.
Registramos também, a presença do Assessor Jurídico do SAAE, Sr. Márcio Lage de Almeida e 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 CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG S/A e PROAMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA, que enviaram representantes para o certame. A Pregoeira credenciou todas as
empresas, conforme item 7 do edital. A empresa PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA alegou que não foi apresentado
o documento de identidade dos sócios da empresa CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG S/A e que por este
motivo, entende que a empresa em questão não deveria ser credenciada. A Pregoeira indeferiu a solicitação, haja vista
que a exigência do documento de identidade não está prevista na Lei 8.666/93, bem como que a procuração apresentada
pela empresa CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG S/A foi assinada digitalmente, e por força de lei, tem
presunção de veracidade jurídica. 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 (a) R$9.891,99 (nove mil oitocentos e noventa e um reais e
noventa e nove centavos), para o lote 01, para um período de 12 (doze) meses e (b) R$86.825,00 (oitenta e seis mil
oitocentos e vinte e cinco reais), para o lote 02, para um período de 12 (doze) meses. A empresa CENTRAL DE
TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A apresentou proposta escrita global para o lote 01, no valor total de R$5.895,00
(cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais) e para o lote 02, no valor total de R$92.450,00 (noventa e dois mil
quatrocentos e cinquenta reais). Após a abertura dos envelopes das propostas, constatou-se que a empresa PROAMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA considerou, para precificar os lotes do presente certame, as informações constantes
no Anexo I – Termo de Referência, do Edital nº 014/2021, item 2 - DESCRIÇÃO, QUANTIDADES E CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS. A empresa alegou que a formulação da proposta sem levar em consideração as quantidades e as
características constantes no Termo de Referência, praticamente tornou inviável a entrega da proposta dentro daquilo
que propunha o Anexo V – Modelo de Proposta de Preços, cujo formato estava diferente do Termo de Referência. A
Pregoeira decidiu convocar a presença da Responsável Técnica pelas Estações de Tratamento, a bióloga Sarah de
Oliveira Saraiva, a fim de tentar entender os questionamentos alegados pelo representante credenciado da empresa PROAMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. Após análise da equipe técnica, a Pregoeira decidiu por cancelar o presente Processo
Licitatório, haja vista ter encontrado vícios no Termo de Referência que prejudicaram a boa interpretação do objeto licitado
e consequentemente, a ampla concorrência e a entrega de uma proposta mais vantajosa para a Administração. 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.
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