
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

- (BA)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE AMARGOSA / Nº Processo: 034/2018)

 

     às 10:04:54 horas do dia 12/04/2018 no endereço PRACA LOURIVAL MONTE, SN,

bairro CENTRO, da cidade de AMARGOSA - BA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

CARLA SOUZA OLIVEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

034/2018 - 2018/PE013/SRP que tem por objeto A presente licitação tem como objeto o

registro de preços para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços

de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de

saúde  RSSS  sendo eles caracterizados como dos grupos regulares a (infectantes), b

(químicos), e e(perfurocortantes), gerados pelas unidades de saúde do município de

Amargosa-BA, mediante Sistema de Registro de Preços, conforme especificações

constantes no Termo de Referência - Anexo I.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Prestação de serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos

resíduos Sólidos dos serviços de saúde dos grupos �A�, �B� e �E�, gerados pelas Unidades da

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Amargosa.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Prestação de serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos

resíduos Sólidos dos serviços de saúde dos grupos �A�, �B� e �E�, gerados pelas Unidades da

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Amargosa.

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2018 09:28:22:002 RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI  R$ 97.920,00

12/04/2018 09:23:51:728 JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME  R$
5.000.000.000,00

12/04/2018 09:23:30:591 COMLURB - COLETA DE MATERIAIS E LIMPEZA
URBANA LTD  R$ 99.072,00

12/04/2018 09:23:42:695 G3 POLARIS SERVICOS LTDA ME  R$ 220.000,00

12/04/2018 07:39:34:888 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME  R$ 86.400,00

12/04/2018 09:29:55:859 EMTRES EMPRESA DE TRANSPORTES DE RESIDUOS
LTDA ME  R$ 99.000,00

12/04/2018 09:24:44:613 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA  R$ 54.720,00
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 12/04/2018, às 10:16:40 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de Coleta,

Transporte, Tratamento e Destinação Final dos resíduos Sólidos dos serviços de saúde dos

grupos �A�, �B� e �E�, gerados pelas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de

Amargosa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/04/2018, às

17:29:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/04/2018, às 17:29:08 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de Coleta,

Transporte, Tratamento e Destinação Final dos resíduos Sólidos dos serviços de saúde dos

grupos �A�, �B� e �E�, gerados pelas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de

Amargosa. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONFORME EDITAL. No dia 24/04/2018, às 08:20:17 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 24/04/2018, às 08:20:17 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de Coleta,

Transporte, Tratamento e Destinação Final dos resíduos Sólidos dos serviços de saúde dos

grupos �A�, �B� e �E�, gerados pelas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de

Amargosa. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A LICITANTE CUMPRIU COM TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL NÃO FOI

REGISTRADA A INTENÇÃO DE RECURSOS NO SISTEMA POR PARTE DAS

CONCORRENTES, CONFORME EDITAL ITENS 100 A 103.

 

    No dia 24/04/2018, às 08:20:17 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de Coleta,

Transporte, Tratamento e Destinação Final dos resíduos Sólidos dos serviços de saúde dos

grupos �A�, �B� e �E�, gerados pelas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de

Amargosa. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME com o valor R$ 85.824,00.

 

    No dia 12/04/2018, às 09:23:30 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMLURB - COLETA DE

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2018 10:09:53:405 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME  R$ 86.000,00
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MATERIAIS E LIMPEZA URBANA LTD, no lote (1) - Prestação de serviços de Coleta,

Transporte, Tratamento e Destinação Final dos resíduos Sólidos dos serviços de saúde dos

grupos �A�, �B� e �E�, gerados pelas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de

Amargosa. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento do edital item:

SEÇÃO IX � DA PROPOSTA

45.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA por meio do sistema eletrônico até a

data e hora marcadas para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á

automaticamente a fase de recebimento de propostas.

 

    No dia 12/04/2018, às 09:23:42 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - G3 POLARIS SERVICOS LTDA ME,

no lote (1) - Prestação de serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final

dos resíduos Sólidos dos serviços de saúde dos grupos �A�, �B� e �E�, gerados pelas Unidades

da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Amargosa. O motivo da desclassificação

foi: Descumprimento do edital item:

SEÇÃO IX � DA PROPOSTA

45.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA por meio do sistema eletrônico até a

data e hora marcadas para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á

automaticamente a fase de recebimento de propostas.

 

    No dia 12/04/2018, às 09:23:51 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS

LTDA - ME, no lote (1) - Prestação de serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e

Destinação Final dos resíduos Sólidos dos serviços de saúde dos grupos �A�, �B� e �E�, gerados

pelas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Amargosa. O motivo da

desclassificação foi: Descumprimento do edital item:

SEÇÃO IX � DA PROPOSTA

45.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA por meio do sistema eletrônico até a

data e hora marcadas para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á

automaticamente a fase de recebimento de propostas.

 

    No dia 12/04/2018, às 09:24:44 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL

LTDA, no lote (1) - Prestação de serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação

Final dos resíduos Sólidos dos serviços de saúde dos grupos �A�, �B� e �E�, gerados pelas

Unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Amargosa. O motivo da

desclassificação foi: Descumprimento do edital item:

SEÇÃO IX � DA PROPOSTA

48.Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da

proposta.
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    No dia 12/04/2018, às 09:28:22 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - RETEC-TECNOLOGIA EM

RESIDUOS EIRELI, no lote (1) - Prestação de serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e

Destinação Final dos resíduos Sólidos dos serviços de saúde dos grupos �A�, �B� e �E�, gerados

pelas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Amargosa. O motivo da

desclassificação foi: Descumprimento do edital item:

SEÇÃO IX � DA PROPOSTA

48.Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da

proposta.

 

    No dia 12/04/2018, às 09:29:55 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - EMTRES EMPRESA DE

TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA ME, no lote (1) - Prestação de serviços de Coleta,

Transporte, Tratamento e Destinação Final dos resíduos Sólidos dos serviços de saúde dos

grupos �A�, �B� e �E�, gerados pelas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de

Amargosa. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento do edital item:

SEÇÃO IX � DA PROPOSTA

48.Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da

proposta.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

CARLA SOUZA OLIVEIRA

Pregoeiro da disputa

 

JOANILDO BORGES DE JESUS

Autoridade Competente

 

LEANDRO LEAL DA ANUNCIACAO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
11.367.499/0001-96 COMLURB - COLETA DE MATERIAIS E LIMPEZA URBANA LTD

14.606.280/0001-90 EMTRES EMPRESA DE TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA ME

20.155.999/0001-55 G3 POLARIS SERVICOS LTDA ME

18.188.507/0001-86 JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

02.524.491/0001-03 RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI

12.351.650/0001-60 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME
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01.568.077/0011-05 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
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