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 015/2021 – PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 133/2021
Às nove horas do dia dez de agosto 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 designada pela Portaria nº 051/2021, que a esta subscreve. 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. 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 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA, que
enviaram representantes para o certame. A Pregoeira credenciou todas as empresas, 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, sendo que o valor total estimado para esta contratação, de
acordo com as pesquisas de preços de mercado, foi de (a) R$8.497,50 (oito mil quatrocentos e noventa e
sete reais e cinquenta centavos), para o lote 01, para um período de 12 (doze) meses e (b) R$140.126,99
(cento e quarenta mil cento e vinte e seis reais e noventa e nove centavos), para o lote 02, para um período
de 12 (doze) meses. A empresa CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG S/A apresentou proposta
escrita global para o lote 01, no valor total de R$17.940,00 (dezessete mil novecentos e quarenta reais) e
para o lote 02, no valor total de R$93.850,00 (noventa e três mil oitocentos e cinquenta reais). A empresa
PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA apresentou proposta escrita global para o lote 01, no valor total de
R$7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais) e para o lote 02, no valor total de R$154.500,00 (cento e
cinquenta e quatro mil e quinhentos reais). Em continuidade ao certame, os representantes das empresas
foram chamados a apresentar lances verbais sobre o valor dos lotes licitados, conforme listagem de lances
anexa. Encerrada a fase de lances, a Pregoeira e a Equipe de Apoio procederam à abertura do envelope de
documentação das empresas vencedoras na fase anterior, momento em que foi constatada a regularidade
das mesmas. Desta forma, declarou-se vencedora da presente licitação, por apresentar menor preço por lote
na fase de lances, a empresa PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA, no valor total de R$7.500,00 (sete
mil e quinhentos reais) para o lote 01 e a empresa CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG S/A,
no valor total de R$92.450,00 (noventa e dois mil quatrocentos e cinquenta reais) para o lote 02. Os
representantes das empresas participantes não manifestaram interesse em interpor recurso contra a decisão
da Pregoeira, que realizará a adjudicação do processo após a conferência dos códigos de verificação dos
documentos apresentados pelas empresas declaradas vencedoras. 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 e encaminhada para homologação da Diretora Adjunta
do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
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