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 021/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2021

Às nove horas do dia 26 de agosto 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 futura e eventual aquisição de peróxido de hidrogênio H2O2 em solução aquosa a 50% para
aplicação no tratamento de esgoto 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 GR Indústria, Comércio e Transportes de Produtos Químicos
Ltda. e Manchester Chemical Produtos Químicos 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 GR Indústria, Comércio e Transportes de Produtos Químicos
Ltda. apresentou proposta escrita para o item licitado no valor unitário de R$ 4,47/kg (quatro reais e quarenta e
sete centavos por quilograma) e a empresa Manchester Chemical Produtos Químicos Ltda. apresentou proposta
escrita para o item licitado no valor unitário de R$ 3,98/kg (três reais e noventa e oito centavos por quilograma).
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. A técnica química, Sra. Priscila de Castro Silva foi convidada para analisar
a documentação e foi constatado no CERTIFICADO DE LICENÇA FUNCIONAMENTO da Polícia Federal não consta o
produto Peróxido de Hidrogênio, sendo assim abriu-se uma diligência onde foi averiguado, através da portaria de
número 240 de 12 de março de 2.021 da Polícia Federal, em que o produto licitado não precisa de autorização
para ser comercializado no País, sendo somente necessário para exportação para países do Mercosul, conforme
consta documento anexo a essa Ata. Desta forma, declarou-se vencedora da presente licitação, por apresentar
menor valor mensal na fase de lances, a empresa Manchester Chemical Produtos Químicos Ltda., com o valor
unitário de R$ 3,60/kg, totalizando R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais). Nenhum dos
representantes das empresas participantes manifestou interesse em interpor recurso contra a decisão da
Pregoeira. A adjudicação será realizada pela pregoeira após a conferência dos códigos de verificação dos
documentos apresentados pela empresa declarada vencedora. 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 e
encaminhada para homologação da Diretora Adjunta do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.

Pregoeira: Isabel Cristina Ramos Diniz dos Santos
Equipe de Apoio: Sônia Cristina Azevedo
Isaías Ferreira Castro
Cristina da Silva Rocha (Ausente)
Técnica Química Priscila de Castro Silva
LICITANTE

REPRESENTANTE LEGAL

1. GR Indústria, Comércio e Transportes de Produtos Químicos Ltda. ______________________________
2. Manchester Chemical Produtos Químicos Ltda. _____________________________________________

