
ESTÀDO DÀ
PREEEIN'RA MT'NICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀçÃO

ÀTÀ OO1 - PREGÃO PRESENCIÀI NO OOO2O/2O22

Ata dos trabalhos do Pregoeilo e Équipe dê Apoio, encarregados de atuar
!elativos à licitaçâo acima indicada, quê objetiva:
CONTRATAÇÃO DE ATERRO SAN]TÁRIO LICENCIADO PÀRA RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO

URBANOS PRODUZIDOS PELO MÚNICÍPIO DE MOGEÍRO.

Eoi dada a devida publicidadê ao certarne,
do seguinle meio de divulgação:
Quadro de DivulgaÇão do Órgáo Realizâdor

nos procedimentos

rINÀL DE RESÍ DUOS

em observância a legislaÇão pertinentê, utilizando-se

do Certame - 03/05/2022.

de Apoio, dês ignada pela

LicitanLê cadastrado neste plocesso:
ECOSOI,o GESTÀo ÀMBIENTAL DE RESÍDUoS LTDA - CNPJ: 11'955'108/0001-54

Às 14:00 horas do dia 16/05/2022, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe
Portaria i" OO2/2022 de ú/A!/2022' conposta pelos servidores:
ELÀVIANO CLEBSON ARAÚJO - Pregoelro;
LUIS EBÀNCISCO DA SILVA MEIO - Merilcro da equiPe dê apoio;
SILVANA GRÂCIÀNO BENTO SILVA - Mernbro da êquipe de apoio'

Inicialmênte, conforme as disposições contidas no lnstlumento convocatório, o Pregoeilo abrlu a

sessâo pública e efetuou o credenciamento dos j'nteressados'

Licitante quatificado a palticipar desta reuniáo:
Ecosolo GEsTAo ÀMBIENTÀL DE RESJDUOS LTDÀ - RepIeseNIANtE: RODRIGO DA SILVÀ, CPF N. 014.125.364-

Em seguida foram identificados os envefopes contendo a proposta e os documentos

do fi;itante devidamênte qualificado, abrindo-se o envelope Proposta dê Preços

conteúdo rubricado pelo preseote. Analisada a proposta, passou a informa!:

de habilitaÇáo
o qual têvê seu

O Iicitante aprêsentou Proposta,
instrumênto convocatório'

aspêcto formal, em consonância com as exigências do

Procedeu-se o legistro de PreÇos
convocaçào do licitante, de êcordo
a apresentaçáÔ dos lances.

classificaÇão dâ ProPosta
instrumênto convocatórj-o,

posteriormentê dêu-se continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente regi§ttados
corrêspondente Histólico dâ Àta, os respectivos lances verbai§'

aprêsêntados, a divulgaÇão
com os cr:itérios de finidos

da
no

ea
para

no

Apôs a conclusâo e dj-vutgaÇão do rêsultado dêsta êtapa foi abêrto
dàcumentação de habil'itaÇão apenas do licitantê vencedor, o qual teve
lubricado, Anali.sado§ os êleÍnentos o Preqoeiro passou a informar:

o
seu

ênvêlope
conteúdo

contendo a
devidamente

O licitante melhor cofocado na fase de lancês verbais fôi habj-litado

Considerado o valor apresentado pêIo licitante. as

os critérios definidos no inst mento convocatório,
rêsultado:

observaÇões apontadas durante Ô processo e

ao final da sêssão, produziu-sê o sêguj-ntê

cono o rêsultado do
de Apuraçâo, quê fica

Licitantê vencedor e respectivo valor total da contrataÇáoi
ECOSOLO GESTÀo AMBIENTAL DE RESIDUoS LTDA - Valorr R$ 52'800'00'

Os valorês unj-tários, constantes da proposta e lances apre§entados' bem

àertame com a devida classificaÇão, estão dêmonstrâdos no respectivo Mapa

fazendo palte integrante desta Ata, j'ndependente de transcriÇâo'

Facultada a palavra: nenhuma observaÇão foi feita

quê depois de l-ida ê achada confolme,
Nada mais havêndo a consta!, Iavrou-sê a presentê Ata'
vei devidamente âssinada '
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ELAVI O CLEBSON ARA JO

S ILVÀNA G ANO BENTO S ILVA

CISCO DÀ SILVA MELO

ECOSOLO GEST AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA
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ESTÀDO DÀ
PREFEITUPÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

HISIóRICO DÀ ÀEÀ OO1 - PRTGÃO PRESENCIÀ! NO OOO2O/2022

Histórico da Ata dos trabalhos do Pregoêiro ê Equipe dê Apoio, encalregados dê atuâr nos
pxocedimentos relativos à licitaÇão acina indicada, que obietiva:

coNTRÀTÀÇÂo DE ATERRo SÀNITÁRIo LICENCIÀDO PATA RECEBIMBNTO E DISPOSIÇÃO EINAL DE RESÍDUOS

URBANOS PRODUZIDÔS PELO MUN]CÍPÍO DE MOGEIRO.

1.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PRXÇOS

Registrados os valores ofêrtados por cada proponênte, e consideradas inicialmente as obselvaÇôes
apontadas e os critérios dêfinidos no respêctivo instrumento convocatólio, antês da etapa
competitlva - fase de l-ances verbais -, produziu-se o seguinte quadro:

- BCOSOLO GESTAO ÀMBIENTAL DE RBSIDUOS LTDÃ.
Iten(s) : 1; valor: R§ 52.800,00.

2.0 - DÀ TÀSE DE LÀNCES VERBÀIS
gNPJ valor

RACEBIME}ÍIO E DISPOSI EINÀL DÃ 80 ?ONE],ÀDÀ !@NSÀI J
4 . 400, 00i01_54 ECOSOLO GESTÀO À1,18]ENTÀL DE RESIDUOS LTDA

']-
o 11.955.108/00

Não há reqist ro.

3.0 DO TRÀTÀI.{ENEO DIFERENCIÀDO PÀRÀ ME ê EPP

4

4

{.0 - DÀ FÀSE DE NEGOCIÀÇÀO

.1 - Valor:
Não há regist ro

.2 - Quantidade:
Não há rêgistro.

5,0 - DO RISI'LTÀDO EINÀÍ,

Considerados os vâl-o!es
processo e os critérios
sê o seguinte rêsuftado:

apresentados por cada licitante, as observaçóes apontadas duraote o

definidos no instrumento convocatório, ao final desta sessão, produziu-

Licitante vencêdor, item correspondênte e rêspectivo valor total da contrataÇãoi
_ ECOSOLO GESTAO ÀMBIENTÀL DE RESIDUOS LTDA.
CNP., I L 1. 955. 108 / 0 001- 54.
Itêm (s ) : 1.
Valor: R$ 52.800,00

FLÀV] CLEBSON JO CISCO DA SILVA MELO

STLVANA GRÀ O SILVA ECOSOLO GE ÀO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDÀ
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