
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

- (BA)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE AMARGOSA / Nº Processo: 035/2018)

 

     às 14:02:37 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:

035/2018 - 2018/PE014 que tem por objeto A presente licitação tem como objeto a

contratação de empresa especializada no segmento de limpeza urbana e manejo de

resíduos sólidos, para a execução dos serviços de limpeza em vias e logradouros públicos

no Município de Amargosa, Estado da Bahia.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada no

segmento de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, para a execução dos serviços

de limpeza em vias e logradouros públicos no Município de Amargosa, Estado da Bahia.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada no

segmento de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, para a execução dos serviços

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/04/2018 14:58:46:604 VIVERDE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA  R$ 6.847.077,36

12/04/2018 11:39:30:360 GDX EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 10.500.998,13

12/04/2018 11:39:23:445 JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME  R$
5.000.000.000,00

12/04/2018 11:40:05:714 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 6.848.258,68

10/04/2018 14:21:24:968 CONSTRUCOES E TRANSPORTES GS2 LTDA ME  R$ 6.848.258,68

12/04/2018 11:39:57:352 AS ENGENHARIA EIRELI - EPP  R$ 6.848.258,68

12/04/2018 11:39:47:993 VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI ME  R$ 6.848.258,68

12/04/2018 11:39:37:062 KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI ME  R$ 6.905.600,25

03/04/2018 16:49:28:135 A & S CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.182.096,31

09/04/2018 18:53:53:580 CONSTRUPOLLI CONSTRUTORA E INCORPORACAO
LTDA  R$ 6.832.117,00

12/04/2018 11:40:17:605 COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM
SERVICO -  R$ 6.163.431,96
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de limpeza em vias e logradouros públicos no Município de Amargosa, Estado da Bahia.

 

    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 14:51:29 horas, no lote (1) - A presente licitação tem como objeto a

contratação de empresa especializada no segmento de limpeza urbana e manejo de

resíduos sólidos, para a execução dos serviços de limpeza em vias e logradouros públicos

no Município de Amargosa, Estado da Bahia. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 24/04/2018, às 16:27:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/04/2018, às 16:27:53 horas, no lote (1) - A presente licitação tem como objeto a

contratação de empresa especializada no segmento de limpeza urbana e manejo de

resíduos sólidos, para a execução dos serviços de limpeza em vias e logradouros públicos

no Município de Amargosa, Estado da Bahia. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Foram observadas, na totalidade,

as disposições consubstanciadas na Lei de licitações e Contratos Administrativos, na Lei nº

10.520/2002 e no Decreto Municipal 353/2006.

 

    No dia 24/04/2018, às 16:27:53 horas, no lote (1) - A presente licitação tem como objeto a

contratação de empresa especializada no segmento de limpeza urbana e manejo de

resíduos sólidos, para a execução dos serviços de limpeza em vias e logradouros públicos

no Município de Amargosa, Estado da Bahia. - a empresa A & S CONSTRUTORA E

SERVICOS LTDA ME com o valor R$ 4.400.000,00 foi a declarada vencedora na disputa do

lote.

 

    No dia 12/04/2018, às 11:39:23 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

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

LTDA - ME, no lote (1) - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa

especializada no segmento de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, para a

execução dos serviços de limpeza em vias e logradouros públicos no Município de

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2018 14:26:43:843 A & S CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.400.000,00

12/04/2018 14:43:38:658 VIVERDE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA  R$ 6.832.088,74

12/04/2018 14:43:21:804 CONSTRUPOLLI CONSTRUTORA E INCORPORACAO
LTDA  R$ 6.832.088,76

10/04/2018 14:21:24:968 CONSTRUCOES E TRANSPORTES GS2 LTDA ME  R$ 6.848.258,68
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Amargosa, Estado da Bahia. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento do edital

item:

IV � DA PROPOSTA

4.A licitante deverá encaminhar proposta, ANEXA exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-

se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas, sob pena de desclassificação.

 

    No dia 12/04/2018, às 11:39:30 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - GDX EMPREENDIMENTOS EIRELI,

no lote (1) - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada

no segmento de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, para a execução dos

serviços de limpeza em vias e logradouros públicos no Município de Amargosa, Estado da

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

IV � DA PROPOSTA

4.A licitante deverá encaminhar proposta, ANEXA exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-

se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas, sob pena de desclassificação.

 

    No dia 12/04/2018, às 11:39:37 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - KAY SERVICOS E CONSERVACAO

EIRELI ME, no lote (1) - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa

especializada no segmento de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, para a

execução dos serviços de limpeza em vias e logradouros públicos no Município de

Amargosa, Estado da Bahia. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento do edital

item:

IV � DA PROPOSTA

4.A licitante deverá encaminhar proposta, ANEXA exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-

se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas, sob pena de desclassificação.

 

    No dia 12/04/2018, às 11:39:47 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - VALEX SERVICOS TECNICOS DE

LIMPEZA EIRELI ME, no lote (1) - A presente licitação tem como objeto a contratação de

empresa especializada no segmento de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, para

a execução dos serviços de limpeza em vias e logradouros públicos no Município de

Amargosa, Estado da Bahia. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento do edital

item:

IV � DA PROPOSTA

4.A licitante deverá encaminhar proposta, ANEXA exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-
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se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas, sob pena de desclassificação.

 

    No dia 12/04/2018, às 11:39:57 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - AS ENGENHARIA EIRELI - EPP, no

lote (1) - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada no

segmento de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, para a execução dos serviços

de limpeza em vias e logradouros públicos no Município de Amargosa, Estado da Bahia. O

motivo da desclassificação foi: Descumprimento do edital item:

IV � DA PROPOSTA

4.A licitante deverá encaminhar proposta, ANEXA exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-

se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas, sob pena de desclassificação.

 

    No dia 12/04/2018, às 11:40:05 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA

- ME, no lote (1) - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa

especializada no segmento de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, para a

execução dos serviços de limpeza em vias e logradouros públicos no Município de

Amargosa, Estado da Bahia. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento do edital

item:

IV � DA PROPOSTA

4.A licitante deverá encaminhar proposta, ANEXA exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-

se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas, sob pena de desclassificação.

 

    No dia 12/04/2018, às 11:40:17 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COOPERATIVA DE TRABALHO

ESPECIALIZADA EM SERVICO -, no lote (1) - A presente licitação tem como objeto a

contratação de empresa especializada no segmento de limpeza urbana e manejo de

resíduos sólidos, para a execução dos serviços de limpeza em vias e logradouros públicos

no Município de Amargosa, Estado da Bahia. O motivo da desclassificação foi:

Descumprimento do edital item:

IV � DA PROPOSTA

4.A licitante deverá encaminhar proposta, ANEXA exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-

se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas, sob pena de desclassificação.

 

    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.

24/04/2018 Página 4 de 5



 

CARLA SOUZA OLIVEIRA

Pregoeiro da disputa

 

JOANILDO BORGES DE JESUS

Autoridade Competente

 

LEANDRO LEAL DA ANUNCIACAO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
11.607.704/0001-43 A & S CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME

17.700.934/0001-39 AS ENGENHARIA EIRELI - EPP

03.449.283/0001-41 CONSTRUCOES E TRANSPORTES GS2 LTDA ME

12.220.102/0001-00 CONSTRUPOLLI CONSTRUTORA E INCORPORACAO LTDA

23.641.510/0001-43 COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO -

10.421.996/0001-62 GDX EMPREENDIMENTOS EIRELI

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

21.746.218/0001-60 KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI ME

09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

11.077.741/0001-97 VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI ME

08.115.568/0001-60 VIVERDE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
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