
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - TRIBUNAL DE

JUSTICA - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS / Nº

Processo: 201907000180994)

 

     às 16:00:57 horas do dia 17/02/2020 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND

N. 195, bairro SETOR OESTE, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). ROGERIO JAYME, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

201907000180994 - 2020/012/2020 que tem por objeto Contratação de empresa

especializada na prestação de serviço continuado de coleta, transporte externo para o local

de tratamento e destinação final de resíduos de Classe II, pelo período de 12 meses, de

acordo com a NBR 10.004, da Associação Brasileira de NormasTécnicas (ABNT),

produzidos nas unidades do Poder Judiciário do Estado de Goiás.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Prestação de serviço continuado de coleta, transporte externo para o local de

tratamento e destinação final de resíduos de Classe II.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Prestação de serviço continuado de coleta, transporte externo para o local de

tratamento e destinação final de resíduos de Classe II.

 

    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

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/02/2020 18:04:09:545 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO
AMBIENTAL  R$ 425.040,00

16/02/2020 22:11:01:009 APETITE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI  R$ 345.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/02/2020 16:10:13:318 APETITE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI  R$ 273.000,00

14/02/2020 18:04:09:545 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO
AMBIENTAL  R$ 425.040,00
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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 17/02/2020, às 16:29:34 horas, no lote (1) - Prestação de serviço continuado de

coleta, transporte externo para o local de tratamento e destinação final de resíduos de

Classe II. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 20/02/2020,

às 15:20:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/02/2020, às 15:20:07 horas, no lote (1) - Prestação de serviço continuado de

coleta, transporte externo para o local de tratamento e destinação final de resíduos de

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

foi o seguinte: Proposta e documentação analisadas e aceitas. No dia 21/02/2020, às

15:17:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/02/2020, às 15:17:09 horas, no lote (1) - Prestação de serviço continuado de

coleta, transporte externo para o local de tratamento e destinação final de resíduos de

Classe II. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ROGERIO JAYME - desclassificou o fornecedor: APETITE

TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI. No dia 21/02/2020, às 17:38:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Prestação de serviço continuado de coleta, transporte externo para o local de

tratamento e destinação final de resíduos de Classe II. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 21/02/2020, às 15:17:09 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME -

desclassificou o fornecedor - APETITE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI, no lote (1) -

Prestação de serviço continuado de coleta, transporte externo para o local de tratamento e

destinação final de resíduos de Classe II. O motivo da desclassificação foi: Empresa não

apresentou documento exigido no item 53.3, letra "a", do edital - Castro Técnico Ambiental -

Resíduos Sólidos, nos termos da Lei Municipal nº 9.498,  emitido junto ao órgão ambiental

municipal.

 

    No dia 21/02/2020, às 17:38:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME -

desclassificou o fornecedor - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO

AMBIENTAL, no lote (1) - Prestação de serviço continuado de coleta, transporte externo

para o local de tratamento e destinação final de resíduos de Classe II. O motivo da

desclassificação foi: Proposta exorbitante.
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    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.

 

ROGERIO JAYME

Pregoeiro da disputa

 

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Autoridade Competente

 

LETICE SOUSA SILVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
12.579.367/0001-90 APETITE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI

21.876.089/0001-24 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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LETICE SOUSA SILVEIRA
MEMBRO DA CPL E EQUIPE DE APOIO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
Assinatura CONFIRMADA em 21/02/2020 às 17:52

Nº Processo PROAD: 201907000180994

ROGERIO JAYME
PRESIDENTE DA CPL E PREGOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
Assinatura CONFIRMADA em 21/02/2020 às 17:53


