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SAAE

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 12:30 horas, na sala de
Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio
devidamente constituída pelo Sr. Diretor do SAAE, na forma da Portaria n. 008/2021, para o ato
da Sessão do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 010/2021, Procedimento Licitatório
nº 0116/2021, cujo objeto trata-se do Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de
hipoclorito de cálcio granulado 65% para ser utilizado no tratamento de água utilizada para
consumo humano no Município de Córrego Fundo - MG, conforme especificações contidas no
Termo de Referência (Anexo VI) do Edital convocatório do certame. Mostrou interesse em
participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento no horário indicado a
seguinte empresa: AKAVO QUÍMICA COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNJP nº
37.805.845/0001-64, com sede administrativa à Rua Coronel Lambert, 425, sala 02, Bairro
Centro, Cambuí - MG, CEP: 37.600-000, neste ato, representada por Tamires Morais de Faria,
brasileira, pessoa física inscrita no CPF nº 071.199.856-63. A licitante presente, sendo esta:
AKAVO QUÍMICA COMERCIAL LTDA, nesta fase, portanto, usufruirá dos benefícios da Lei
Complementar 123/06 e suas alterações. Terminado o credenciamento, foi recebido o envelope
02 (proposta comercial). Em seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente à Proposta
Comercial. Após análise verificou-se que aa licitante apresentou proposta escrita de acordo com
o item 4.1 do instrumento convocatório. Assim, a licitante atendeu a todas exigências do Edital.
Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais. Após a etapa de lances foi feita a classificação
da a empresa e passou-se para a fase de habilitação onde os documentos foram analisados e a
empresa AKAVO QUÍMICA COMERCIAL LTDA. Não houve nenhuma intenção de recurso por
parte da empresa. Assim, em nada mais havendo a tratar, no momento, o Pregoeiro encerrou a
sessão, lavrando - se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de direito.
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Rodrigo José da Silva
Pregoeiro

Érica Oliveira dos Santos Silva
Membro

Roberto Junio Ferreira
Membro

LICITANTES PRESENTES

AKAVO QUÍMICA COMERCIAL LTDA
CNPJ nº 37.805.845/0001-64
Tamires Morais de Faria
CPF nº 071.199.85
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Termo de
Homologação

Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de licitação, HOMOLOGO
este processo licitatório, nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 com suas
posteriores alterações, no valor total de R$ 55.800,00 (cinquenta e cinco mil, oitocento reais), e
encaminho-o para a seção de contabilidade.

Corrego Fundo - MG, quinta-feira,
5 de agosto de 2021

OLAVO ROBERTO PINTO
Diretor

Protocolo..... 2.421 / 2021

05/08/2021

00:00:00
Nº Processo... 10 / 2.021
Tipo processo.. Processo de compra
Modalidade. ....... Pregão presencial
Responsável...
Finalidade........

Sistema: MGFCompras - TermoDeHomologacao01.rpt *
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de
Preços nº 024/2021 referente ao Processo Licitatório nº 0115/2021, Pregão Presencial para Registro de
Preços nº 009/2021. Objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de reagentes, vidrarias e
equipamentos para tratamento e realização de análises de água físico-química e bacteriológica no
laboratório do SAAE – de Córrego Fundo. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego
Fundo. Licitante vencedora: Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares Ltda. Valor unitário:
conforme mapa de apuração. Valor total: R$ 15.370,00 (quinze mil, trezentos e setenta reais (conforme
tabela anexa). Prazo de vigência: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. Publique-se. Córrego
fundo, 03 de agosto de 2021. José Mendes da Silveira. Diretor do SAAE.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de
Preços nº 025/2021 referente ao Processo Licitatório nº 0115/2021, Pregão Presencial para Registro de
Preços nº 009/2021. Objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de reagentes, vidrarias e
equipamentos para tratamento e realização de análises de água físico-química e bacteriológica no
laboratório do SAAE – de Córrego Fundo. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego
Fundo. Licitante vencedora: RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos Eireli. Valor unitário: conforme
mapa de apuração. Valor total: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) (conforme tabela anexa). Prazo de
vigência: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. Publique-se. Córrego fundo, 03 de agosto de
2021. José Mendes da Silveira. Diretor do SAAE.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de
Preços nº 026/2021 referente ao Processo Licitatório nº 0115/2021, Pregão Presencial para Registro de
Preços nº 009/2021. Objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de reagentes, vidrarias e
equipamentos para tratamento e realização de análises de água físico-química e bacteriológica no
laboratório do SAAE – de Córrego Fundo. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego
Fundo. Licitante vencedora: Lio Serum Produtos Laboratoriais e Hospitalares Ltda. Valor unitário: conforme
mapa de apuração. Valor total: R$ 41.966,60 (quarente e um mil, novecentos e sessenta e seis reais e
sessenta centavos) (conforme tabela anexa). Prazo de vigência: 12 (doze) meses a contar da data de sua
assinatura. Publique-se. Córrego fundo, 03 de agosto de 2021. José Mendes da Silveira. Diretor do SAAE.
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COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE CANCELAMENTO DE ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
074/2020. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios Hortifrutigranjeiros para uso das Secretarias Municipais do Município de Córrego Fundo/MG CONTRATANTE:
Município de Córrego Fundo-MG ANDORINHA ALIMENTOS LTDA. Decidem cancelar amigavelmente, nos
termos do inciso II do art. 79 da Lei Federal 8.666/93 c/c item 5.6 e 5.8 da Ata de Registro de Preços, a partir
de 05 de agosto de 2021, o item 08 (Beterraba firme e compacta, devendo ser graúda, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes, transportada de forma adequada), item 13
(Cenoura sem rama, fresca, compacta e firme sem lesões de origem físicas, rachaduras e cortes, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas.), item 14 (Chuchu extra firme e intacto, sem lesões de
origem física, rachaduras, cortes-tamanho e conformação uniforme), item 24 (Mandioca produto com casca
deve ser entregue isento de lesões de origem física oriundos do manuseio, e sem excesso de sujidades e
terra.) e item 38 (Tomate, tamanho médio e grande, de primeira com aproximadamente 60% de maturação,
sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.) da Ata de Registro de
Preços nº. 074/2020, celebrada em virtude do Pregão Eletrônico nº. 034/2020, sem que isto importe em
ônus para qualquer das partes, tendo em vista a solicitação e justificativa anexada aos autos, por razão
pedido do fornecedor e interesse público. Publique-se. Córrego Fundo, 05 de agosto de 2021.Danilo Oliveira
Campos. Prefeito.

Assinado de forma
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digital por DANILO
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