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 017/2021 –
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2021

Às nove horas do dia onze 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 REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE BIOESTIMULADOR DE MICROORGANISMOS, UTILIZADO NA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) DE OLIVEIRA-MG. Presentes a Pregoeira Isabel Cristina
Ramos Diniz dos Santos e as servidoras Cristina da Silva Rocha e Sônia Cristina Azevedo,
membros da Equipe de Apoio, designadas 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 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 BIOFERTH BIOTECNOLOGIA LTDA e MAYIM BRASIL EIRELI, 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
R$328.500,00 (trezentos e vinte e oito mil e quinhentos reais. A empresa BIOFERTH
BIOTECNOLOGIA LTDA apresentou proposta escrita para o item, no valor total de R$285.000,00
(duzentos e oitenta e cinco mil reais). A empresa MAYIM BRASIL EIRELI apresentou proposta
escrita para o item, no valor total de R$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais). 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 do envelope de documentação da
empresa vencedora na fase anterior, momento em que foi constatada a regularidade da mesma.
Desta forma, declarou-se vencedora da presente licitação, por apresentar menor preço por item na
fase de lances, a empresa BIOFERTH BIOTECNOLOGIA LTDA, no valor total de R$270.000,00
(duzentos e setenta mil reais). O representante da empresa MAYIM BRASIL EIRELI manifestou
interesse em interpor recurso contra a decisão da Pregoeira, ficando aberto o prazo de 03 (três)
dias úteis para este procedimento. 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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