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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis

SECRETARIA DA SAÚDE
Pregão Eletrônico - 043/2021

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

02/12/2021 08:23 02/12/2021 08:29 10/12/2021 14:00 15/12/2021 08:29 15/12/2021 08:30

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

14/12/2021 - 13:50 Pedido de impugnação 14/12/2021 - 13:55 Indeferido Pedido: Impugnação - Pregão Eletrônico nº
043.2021.pdf
Julgamento: Resposta à impugnaçõa ao
Pregão Eletrônico nº 043.2021.pdf

Da divergência quanto à possibilidade de subcontratação. Da necessária possibilidade de subcontratação de parte do objeto licitado.

De acordo com manifestação da Pregoeira, Assessor Jurídico do Município e Prefeito Municipal foi opinado pelo INDEFERIMENTO da solicitação e manutenção do Edital na sua
íntegra.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação

0001 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA
ESPECIALIZADA PRESTADORA DOS
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
INFECTANTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE (
GRUPOS A, B E E), DE CLASSE I PARA 8(OITO)
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO
FRANCISCO DE ASSIS, EM 8 (OITO) PONTOS
DIFERENTES DE COLETA, RESULTANDO EM
TORNO DE 2.494,50 LITROS DE RESÍDUOS
INFECTANTES POR MÊS, COM COLETA
QUINZENAL, RESPEITANDO O QUE
DETERMINA A LEI ESTADUAL Nº 9.921 DE
27/07/1993, O DECRETO ESTADUAL Nº 38.356
DE 01/04/1998, A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 05
DE 05/08/1993, LEI ESTADUAL 10.099 DE
07/02/1994 E RESOLUÇÃO Nº 358, DE
29/04/2005.

2,62 2.494,50 - L/m Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

01/12/2021 Edital Pregão Eletrônico nº 043.2021 - coleta de resíduos de saúde.pdf

01/12/2021 Edital Pregão Eletrônico nº 043.2021 - coleta de resíduos de saúde.docx

01/12/2021 Edital Pregão Eletrônico nº 043.2021 - coleta de resíduos de saúde.odt

02/12/2021 Planilha_modelo_TCE_Coleta_v_11.xlsx

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

15/12/2021 - 08:59 Negociação aberta para o processo
043/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 043/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/12/2021 - 09:04 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/12/2021 às 11:04.

15/12/2021 - 11:34 Documentos solicitados para o
processo 043/2021

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 043/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/12/2021 - 10:38 Documentos solicitados para o
processo 043/2021

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 043/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/12/2021 - 11:30 Documentos solicitados para o
processo 043/2021

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 043/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 Contratação de uma
empresa especializada
prestadora dos serviços
de coleta, transporte e
destinação final de
resíduos infectantes de
serviços de saúde (
grupos A, B e E), de
classe I para 8(oito)
unidades de saúde do
município de São
Francisco de Assis, em 8
(oito) pontos diferentes de
coleta, resultando em
torno de 2.494,50 litros de
resíduos infectantes por
mês, com coleta
quinzenal, respeitando o
que determina a Lei
Estadual nº 9.921 de
27/07/1993, o Decreto
estadual nº 38.356 de
01/04/1998, a Resolução
CONAMA nº 05 de
05/08/1993, Lei Estadual
10.099 de 07/02/1994 e
Resolução nº 358, de
29/04/2005.

Aborgama do Brasil Ltda N/C N/C 0,66 2.494,50 1.646,37

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Inidoneidade Que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Contratação de uma empresa especializada prestadora dos serviços de coleta, transporte e
destinação final de resíduos infectantes de serviços de saúde ( grupos A, B e E), de classe I para
8(oito) unidades de saúde do município de São Francisco de Assis, em 8 (oito) pontos diferentes de
coleta, resultando em torno de 2.494,50 litros de resíduos infectantes por mês, com coleta quinzenal,
respeitando o que determina a Lei Estadual nº 9.921 de 27/07/1993, o Decreto estadual nº 38.356 de
01/04/1998, a Resolução CONAMA nº 05 de 05/08/1993, Lei Estadual 10.099 de 07/02/1994 e
Resolução nº 358, de 29/04/2005.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Aborgama do Brasil
Ltda

05.462.743/0009-
54

12/12/2021 -
15:23:13

N/C N/C 2.494,50 2,60 6.485,70 Não

Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

09.360.241/0001-
16

14/12/2021 -
16:13:07

N/C N/C 2.494,50 1,20 2.993,40 Não

Servioeste Soluções
Ambientais Ltda

03.392.348/0001-
60

14/12/2021 -
17:45:53

N/C N/C 2.494,50 2,62 6.535,59 Não

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

Servioeste Soluções Ambientais Ltda 03.392.348/0001-60 60 dias

Ecolog Servicos Ambientais Ltda 09.360.241/0001-16 60 dias

Aborgama do Brasil Ltda 05.462.743/0009-54 60 dias
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Lances Enviados
0001 - Contratação de uma empresa especializada prestadora dos serviços de coleta, transporte e
destinação final de resíduos infectantes de serviços de saúde ( grupos A, B e E), de classe I para
8(oito) unidades de saúde do município de São Francisco de Assis, em 8 (oito) pontos diferentes de
coleta, resultando em torno de 2.494,50 litros de resíduos infectantes por mês, com coleta quinzenal,
respeitando o que determina a Lei Estadual nº 9.921 de 27/07/1993, o Decreto estadual nº 38.356 de
01/04/1998, a Resolução CONAMA nº 05 de 05/08/1993, Lei Estadual 10.099 de 07/02/1994 e
Resolução nº 358, de 29/04/2005.
Data Valor CNPJ Situação

12/12/2021 - 15:23:13 2,60 (proposta) 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido

14/12/2021 - 16:13:07 1,20 (proposta) 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

14/12/2021 - 17:45:53 2,62 (proposta) 03.392.348/0001-60 - Servioeste
Soluções Ambientais Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:35:52 1,19 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:38:29 1,18 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:39:22 1,17 03.392.348/0001-60 - Servioeste
Soluções Ambientais Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:40:42 1,16 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:41:46 1,15 03.392.348/0001-60 - Servioeste
Soluções Ambientais Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:42:06 1,14 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:42:29 1,13 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido
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15/12/2021 - 08:43:12 1,12 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:43:54 1,06 03.392.348/0001-60 - Servioeste
Soluções Ambientais Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:44:12 1,05 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:44:37 1,04 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:44:56 1,03 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:45:27 1,02 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:45:46 1,01 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:45:56 0,96 03.392.348/0001-60 - Servioeste
Soluções Ambientais Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:46:02 1,00 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:46:14 0,95 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:46:26 0,94 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido
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15/12/2021 - 08:46:57 0,93 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:47:27 0,92 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:47:39 0,91 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:47:57 0,90 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:48:08 0,89 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:48:29 0,88 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:48:39 0,87 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:49:08 0,86 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:49:21 0,85 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:50:01 0,84 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido
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15/12/2021 - 08:50:19 0,83 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:50:37 0,82 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:50:51 0,81 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:51:18 0,80 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:51:32 0,79 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:51:56 0,78 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:52:02 0,77 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:52:21 0,76 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:52:31 0,75 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:53:20 0,74 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido
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15/12/2021 - 08:53:37 0,73 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:53:58 0,72 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:54:23 0,71 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:54:51 0,70 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:55:06 0,69 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:55:37 0,68 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:55:54 0,67 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

15/12/2021 - 08:57:03 0,66 05.462.743/0009-54 - Aborgama do
Brasil Ltda

Válido

15/12/2021 - 08:57:30 0,65 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47
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15/12/2021 - 09:01:01 0,60 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

Cancelado - Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-
se que a mesma não está preenchida de acordo com o exigido no
Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida
Planilha está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da
licitação. No que tange a documentação apresentada pela empresa,
verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de
validade na data de abertura do certame, são elas: Prova de
regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com
validade até o dia 12/12/2021; e Certidão negativa do cartório judicial de
distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si
pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data de abertura da licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”,
com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas questões a
empresa foi declarada INABILITADA no certame. 20/12/2021 10:15:47

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 17/12/2021 - 13:59:46 09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos
Ambientais Ltda

PREFA SAO FRANCISCO DE ASSIS.pdf

0001 20/12/2021 - 10:50:18 05.462.743/0009-54 - Aborgama do Brasil
Ltda

Proposta Identificada_Aborgama.pdf

0001 20/12/2021 - 11:57:48 05.462.743/0009-54 - Aborgama do Brasil
Ltda

Proposta + Planilha de
Custos_Aborgama.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

Aborgama do
Brasil Ltda

12/12/2021 -
14:57

Eduardo Soncini - - - - Prova de inscrição no
Cadastro de
Contribuintes do Estado
ou do Município, se
houver, relativo ao
domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao
seu ramo de atividades.

Aborgama do
Brasil Ltda

12/12/2021 -
14:57

Eduardo Soncini - - - - Prova de inscrição no
Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica
(CNPJ/MF).

Aborgama do
Brasil Ltda

12/12/2021 -
14:59

Eduardo Soncini - - - 03/01/2022 Prova de regularidade
junto ao Fundo de
Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).

Aborgama do
Brasil Ltda

12/12/2021 -
14:59

Eduardo Soncini - - - 02/01/2022 Prova de regularidade
para com a Fazenda
Estadual, relativa ao
domicílio ou sede do
licitante.

Aborgama do
Brasil Ltda

12/12/2021 -
15:02

Eduardo Soncini - - - 25/12/2021 Prova de regularidade
para com a Fazenda
Municipal, relativa ao
domicílio ou sede do
licitante.

Aborgama do
Brasil Ltda

12/12/2021 -
15:03

Eduardo Soncini - - - 22/03/2022 Prova de regularidade
quanto aos tributos e
encargos sociais
administrados pela
Receita Federal do
Brasil - RFB e quanto à
Dívida Ativa da União
administrada pela
Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional -
PGFN ( Certidão
Conjunta).

Aborgama do
Brasil Ltda

12/12/2021 -
15:04

Eduardo Soncini - - - 21/03/2022 Prova de inexistência
de débitos inadimplidos
perante a Justiça do
Trabalho, nos termos do
Título VII-A da
Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de
1943.
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Aborgama do
Brasil Ltda

12/12/2021 -
15:05

Eduardo Soncini - - 09/12/2021 - Certidão negativa do
cartório judicial de
distribuição do foro da
sede da proponente, de
que não existe contra si
pedido de falência, com
data de emissão não
superior a 60 (sessenta)
dias da data de
realização da presente
licitação.

Aborgama do
Brasil Ltda

12/12/2021 -
15:08

Eduardo Soncini - - - - Alvará ou Licença
Sanitária emitida por
órgão competente
estadual ou municipal,
em nome da licitante,
dentro do seu período
de validade. A licitante
legalmente dispensada
do Alvará ou Licença
Sanitária, deverá
comprovar tal condição.

Aborgama do
Brasil Ltda

12/12/2021 -
15:12

Eduardo Soncini - - - - Prova de registro ou
inscrição da proponente
junto à entidade
profissional competente
ligada ao objeto da
presente licitação.

Aborgama do
Brasil Ltda

12/12/2021 -
15:14

Eduardo Soncini - - - - Atestado de capacidade
técnica, expedido por
Pessoa Jurídica de
Direito Público ou
Privado, declarando ter
a licitante prestado ou
estar prestando serviço
pertinente e compatível
em características com
o objeto deste edital, de
forma satisfatória.

Aborgama do
Brasil Ltda

14/12/2021 -
18:15

Eduardo Soncini - - - - Ato constitutivo,
estatuto ou contrato
social em vigor,
devidamente registrado,
em se tratando de
sociedades comerciais,
e, no caso de sociedade
por ações,
acompanhado de
documentos de eleição
de seus
administradores.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

28/12/2021 - 09:00 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

15/12/2021 - 08:30:37 Pregoeiro Senhores licitantes, bom dia!

15/12/2021 - 08:30:50 Pregoeiro Passaremos à análise das propostas!

15/12/2021 - 08:31:29 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

15/12/2021 - 08:33:07 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

15/12/2021 - 08:33:07 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

15/12/2021 - 08:33:07 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de 0,10 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

15/12/2021 - 08:33:07 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

15/12/2021 - 08:33:30 Pregoeiro Daremos início aos lances!

15/12/2021 - 08:33:40 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

15/12/2021 - 08:59:30 Sistema O item 0001 foi encerrado.

15/12/2021 - 08:59:51 Sistema O item 0001 teve como arrematante Ecolog Servicos Ambientais Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,65.

15/12/2021 - 08:59:52 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

15/12/2021 - 09:00:45 Pregoeiro Licitante Ecolog tem condições de melhorar este valor?
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15/12/2021 - 09:01:01 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 0,60.

15/12/2021 - 09:01:26 F. Ecolog Servicos A... Documentação Item 0001: Chegamos ao nosso limite!

15/12/2021 - 09:02:09 Pregoeiro Ok! Obrigada pela manifestação!

15/12/2021 - 09:02:31 Pregoeiro O valor será aceito por estar dentro do valor de referência!

15/12/2021 - 09:04:09 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/12/2021 às 11:04.

15/12/2021 - 09:06:18 Pregoeiro Está aberto o prazo de 2 horas para anexação de proposta readequada de acordo com o último lance
ofertado, conforme disposto no subitem 12.2.2 letra A do edital.

15/12/2021 - 10:49:12 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

15/12/2021 - 11:34:54 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 17/12/2021.

15/12/2021 - 11:34:54 Sistema Motivo: Aberto o prazo para apresentação da Planilha de Composição de Custos conforme o exigido no
subitem 12.4 do Edital.

17/12/2021 - 13:59:46 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

20/12/2021 - 10:15:47 Sistema O fornecedor Ecolog Servicos Ambientais Ltda foi inabilitado no processo.

20/12/2021 - 10:15:47 Sistema Motivo: Ao analisar a Planilha de Composição de Custos verificou-se que a mesma não está preenchida de
acordo com o exigido no Edital, bem como, o “Preço por Litro Coletado” apresentado na referida Planilha
está diferente do último valor ofertado pela empresa no dia da licitação. No que tange a documentação
apresentada pela empresa, verificou-se que a mesma apresentou duas certidões fora do prazo de validade
na data de abertura do certame, são elas: Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao
domicílio ou sede do licitante, exigida no subitem 6.1.2, letra “e” do edital, com validade até o dia 12/12/2021;
e Certidão negativa do cartório judicial de distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe
contra si pedido de falência, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data de abertura da
licitação, exigida no subitem 6.1.4, letra “a”, com validade até o dia 12/12/2021. Tendo em vista estas
questões a empresa foi... (CONTINUA)

20/12/2021 - 10:15:47 Sistema (CONT. 1) declarada INABILITADA no certame.

20/12/2021 - 10:15:47 Sistema O fornecedor Ecolog Servicos Ambientais Ltda foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

20/12/2021 - 10:15:47 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Aborgama do Brasil Ltda com lance de R$ 0,66.

20/12/2021 - 10:16:58 Pregoeiro Licitante ABORGAMA tem condições de melhorar o valor?

20/12/2021 - 10:34:39 Pregoeiro O valor será aceito por estar dentro do valor de referência!

20/12/2021 - 10:38:00 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:37 do dia 20/12/2021.

20/12/2021 - 10:38:00 Sistema Motivo: Aberto o prazo de 2(duas) horas para anexação de Proposta readequada de acordo com o último
valor ofertado, de acordo com o exigido no subitem 12.2.2 do edital.

20/12/2021 - 10:50:18 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

20/12/2021 - 11:23:34 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

20/12/2021 - 11:23:34 Sistema Motivo: Licitante se manifestou.

20/12/2021 - 11:30:36 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 22/12/2021.

20/12/2021 - 11:30:36 Sistema Motivo: Aberto o prazo para apresentação da Planilha de Composição de Custos de acordo com o último
lance ofertado conforme exigido no subitem 12.4 do Edital.

20/12/2021 - 11:57:48 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

22/12/2021 - 11:43:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 27/12/2021.

22/12/2021 - 11:43:02 Sistema Motivo: Em análise à Planilha de Custos enviada pela empresa, conforme solicitado no subitem 12.4 do
edital, verificou-se que foi alterada a quilometragem que consta no Projeto Básico constante no Anexo I de
573 Km (quinhentos e setenta e três quilômetros) mensais para 26 Km (vinte e seis quilômetros) mensais.
Poderiam nos justificar o motivo pelo qual ocorreu esta alteração?

22/12/2021 - 11:43:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 27/12/2021.

22/12/2021 - 11:43:09 Sistema Motivo: Em análise à Planilha de Custos enviada pela empresa, conforme solicitado no subitem 12.4 do
edital, verificou-se que foi alterada a quilometragem que consta no Projeto Básico constante no Anexo I de
573 Km (quinhentos e setenta e três quilômetros) mensais para 26 Km (vinte e seis quilômetros) mensais.
Poderiam nos justificar o motivo pelo qual ocorreu esta alteração?

22/12/2021 - 15:37:59 F. Aborgama do Brasil Ltda Documentação Item 0001: Prezado(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), a quilometragem foi ajustada à realidade logística
adotada pela empresa proporcionalizada à ocupação dos resíduos/serviços no cliente em relação aos
roteiros/itinerários utilizados. É natural esperar que cada empresa adeque à sua logística e considere sua
realidade no dimensionamento dos esforços empregados no serviço a ser prestado.

23/12/2021 - 12:31:50 Pregoeiro Ok! Obrigada pela manifestação licitante Aborgama!

27/12/2021 - 10:11:40 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

27/12/2021 - 10:11:40 Sistema Motivo: Licitante se manifestou.

27/12/2021 - 10:14:12 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Aborgama do Brasil Ltda.

27/12/2021 - 10:15:02 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 28/12/2021 às 09:00.

28/12/2021 - 09:17:01 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

28/12/2021 - 09:17:18 Sistema O item 0001 foi adjudicado por ALINE SOARES GONÇALVES GARAIALDI.

ALINE SOARES GONÇALVES GARAIALDI

Pregoeiro
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ELISA GINDRI MEDEIROS

Apoio

Francieli Salbego Bau

Apoio

MARISTANE DAL ROSSO

Apoio

PRISCILA CARIOLATO EBLING

Apoio


