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 SAAE 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 

 

Aos dois dias do mês de setembro 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 012/2021, Procedimento Licitatório nº 
0162/2021, cujo objeto trata-se do registro de preços para contratação de laboratório 
especializado para prestação de serviços de análises de padrão de potabilidade de água 
subterrânea (poços artesianos) para consumo humano de acordo com a portaria GM/MS n° 888 de 
04 de maio de 2021 e análise de efluente bruto, efluente na lagoa anaeróbica, efluente tratado na 
lagoa facultativa da ETE e à uma à montante e outra à jusante do córrego de acordo com a 
Deliberação Normativa COPAM/CERH-MG nº 1 e resolução nº 430 de 13 de maio de 2011, 
conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo VI) do Edital convocatório do 
certame. Mostraram interesse em participar do referido certame, apresentando-se para 
credenciamento no horário indicado as seguintes empresas: ACQUA BOOM SANEAMENTO 
AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNJP nº 04.233.577/0001-02, com sede administrativa 
à Avenida Infante Dom Henrique, 494, Vila José Bonifácio, Araraquara – SP, CEP: 14.802-060, neste 
ato, representada por Karen Aurora Bourdeth Mejia, brasileira, advogada, pessoa física inscrita no 
CPF nº 014.662.356-83. CENTRO DE PESQUISAS E ANÁLISES TÉCNICAS EIRELI, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ sob o n° 33.810.492/0001-30, com sede administrativa à Rua Ana Carolina Ferreira 
Arantes, 5275, Bairro José Carlos, Franca – SP, neste ato representada por Anderson Luis de Souza, 
brasileiro, empresário, portador do CPF n° 178.204.448-51. As licitantes presentes, sendo estas: 
ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA e CENTRO DE PESQUISAS E ANÁLISES TÉCNICAS 
EIRELI comprovaram a condição de ME/EPP/MEI e, nesta fase, portanto, usufruirão 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 as licitantes apresentaram proposta escrita de 
acordo com o item 4.1 do instrumento convocatório. Assim, as licitantes atenderam a todas 
exigências do Edital. Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais. Após a etapa de lances foi 
feita a classificação das empresas e passou-se para a fase de habilitação onde os documentos foram 
analisados e as empresas ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA e CENTRO DE PESQUISAS 
E ANÁLISES TÉCNICAS EIRELI foram declaradas habilitadas e vencedoras. Não houve nenhuma 
intenção de recurso por parte das empresas. 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.  
 

Rodrigo José da Silva 
Pregoeiro 

 
Roberto Junio Ferreira 

Membro 
 

Érica Oliveira dos Santos Silva 
Membro 
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Participantes: 
 
 

ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, 
CNJP nº 04.233.577/0001-02 
Karen Aurora Bourdeth Mejia 

CPF nº 014.662.356-83 
 
 
 

CENTRO DE PESQUISAS E ANÁLISES TÉCNICAS EIRELI 
CNPJ sob o n° 33.810.492/0001-30 

Anderson Luis de Souza 
CPF n° 178.204.448-51 

* 
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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$ 

29.955,00 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade. 

 
 
 
 
 
 

 
Corrego Fundo - MG, sexta-feira, 3 de setembro de 202 

 
 
 

 

Jose Mendes da Silveira 

Diretor 

  

Protocolo..... 2.850 / 2021 03/09/2021 00:00:00 

Nº Processo... 12 / 2.021 

Tipo processo..     Processo de compra 

Modalidade. ...... Pregão presencial 

Responsável... 

Finalidade........ 

Sistema: MGFCompras - TermoDeHomologacao01.rpt * 
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