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Pregão/Concorrência Eletrônica

984579.32023 .1831 .4657 .43428000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00003/2023

Às 09:00 horas do dia 10 de março de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 02/2023 de 01/12/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo Nº 017/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00003/2023. Modo de
disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços públicos de
tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares urbanos e públicos, de acordo com as normas técnicas
aplicáveis e legislação pertinente, contemplando o fornecimento em comodato de contêiner, transporte, controle
tecnológico para atendimento das demandas do Município de Guiricema -MG, tudo conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste edital e no termo de referên. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às
disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Incineração / aterramento - resíduos industriais / lixo especial
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços públicos de
tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares urbanos e públicos, de acordo com as normas
técnicas aplicáveis e legislação pertinente, contemplando o fornecimento em comodato de contêiner, transporte,
controle tecnológico para atendimento das demandas do Município de Guiricema -MG, tudo conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e no termo de referência.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 119.131,5100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA., pelo melhor lance de R$ 115.500,0000 .

Histórico
Item: 1 - Incineração / aterramento - resíduos industriais / lixo especial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.711.109/0001-86 UNIAO

RECICLAVEIS
RIO NOVO
LTDA.

Não Não 300 R$ 385,0000 R$ 115.500,0000 09/03/2023
14:51:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação dos
serviços públicos de tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares urbanos e públicos, de
acordo com as normas técnicas aplicáveis e legislação pertinente, contemplando o fornecimento em
comodato de contêiner, transporte, controle tecnológico para atendimento das demandas do Município de
Guiricema -MG, tudo conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e no termo
de referência.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 115.500,0000 07.711.109/0001-86 10/03/2023 09:00:00:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 10/03/2023
09:00:02 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

10/03/2023
09:18:38 Item com etapa aberta encerrada.
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Início 1a etapa
fechada

10/03/2023
09:18:38

Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no
valor de R$ 115.500,0000.

Encerramento 10/03/2023
09:23:39 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

10/03/2023
09:23:39 Item com etapa fechada encerrada.

Aceite de proposta 10/03/2023
09:59:33

Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA.,
CNPJ/CPF: 07.711.109/0001-86, pelo melhor lance de R$ 115.500,0000.

Habilitação de
fornecedor

10/03/2023
09:59:43

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO
LTDA. - CNPJ/CPF: 07.711.109/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 10/03/2023
09:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão
estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre

08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 10/03/2023

09:00:02
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 10/03/2023
09:01:21

Senhores licitantes, bom dia! Estamos iniciando os procedimentos relativos a este
Pregão Eletrônico e peço-lhes que o acompanhem até o seu desfecho, tendo em
vista que o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem da

Pregoeira será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará
sujeito a eventuais sanções.

Sistema 10/03/2023
09:18:38

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no
valor de R$ 115.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:23:38

do dia 10/03/2023.
Sistema 10/03/2023

09:23:39
A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou

lance.
Sistema 10/03/2023

09:23:39
O item 1 está encerrado.

Sistema 10/03/2023
09:23:48

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Sistema 10/03/2023
09:59:45

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para
os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 10/03/2023
10:00:14

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/03/2023 às
10:30:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 28/02/2023
11:10:25

Abertura da
sessão pública

10/03/2023
09:00:01 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

10/03/2023
09:23:47 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 10/03/2023
09:59:45 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

10/03/2023
10:00:14

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/03/2023 às
10:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do
Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:33 horas do
dia 10 de março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
DEBORA LOUISE SILVA FERRAZ
Pregoeiro Oficial

EVELYSE MARILIA BATISTA DRUMMOND
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Equipe de Apoio

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

Voltar   
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