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 ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 Pregão: 11 - 4/2018  

 Objeto: contratação de serviços de destinação final de resíduos 
gerados da Estação de Tratamento de Esgoto e Elevatórias de Esgoto de 
Ituverava-SP  

 PREÂMBULO 

 Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se, na sala de licitação/SAAE, a 
Pregoeira e Equipe de Apoio, instituída pela Portaria n° 002 de dois mil e dezoito, composta por: CARINA GONÇALVES 
DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO ORIGUELA, SONIA BRANQUINHO FERREIRA DOMICIANO e CAMILA 
WATANABE KIKUDA GONÇALVES, para proceder a abertura do Pregão n. 004/2018, REGISTRO DE PREÇOS do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM para eventual contratação de serviços de destinação final de resíduos gerados na estação 
de tratamento de esgoto e elevatórias de esgoto de Ituverava-SP.  

 CREDENCIAMENTO 

 Empresas Representantes 

 SELETA MEIO AMBIENTE LTDA. OLIVIO PELICIARI NETTO 

 O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.  

 Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de 
 Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, 
respectivamente.  

 REGISTRO DO PREGÃO 

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de 
Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com 
aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os autores das 
demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e  

IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.  

 

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma 
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de 
ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:  

 Item: 1     SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE ll -a 

      Fase: Propostas 

          SELETA MEIO AMBIENTE          142,0000       Selecionada            

      Fase: Negociação 

          SELETA MEIO AMBIENTE          134,0000       Melhor Oferta        

  

 CLASSIFICAÇÃO 

 Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as  

 licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de 
classificação, na seguinte conformidade:  

 Empresa Valor Classificação 

 Item: 1      SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE ll -a       
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 Arrematado/Vencedor 

 SELETA MEIO AMBIENTE                                     134,0000            1º Lugar  

 NEGOCIAÇÃO  

 Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é  

 ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação.  

 Item Empresa Valor Negociado Situação 

 Menor Preço 

 1 SELETA MEIO AMBIENTE 134,00                                Melhor Oferta  

 HABILITAÇÃO  

 Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi  

 verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.    

 Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos  

 membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.  

  

 RESULTADO  

 À vista da habilitação, foi declarado:  

 1 SELETA MEIO AMBIENTE 134,00 Arrematado/Vencedor  

 ADJUDICAÇÃO / RECURSO 

  

 Não houve recursos 

 ENCERRAMENTO 

 Os licitantes foram informados que os Envelopes-Documentação não abertos ficarão a disposição para retirada após a  

 contratação.  

 Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de  

 Apoio e representantes dos licitantes relacionados.  

     

 RECURSOS NA SESSÃO PÚBLICA 

                     Não houve recursos  

ASSINAM: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO           

 

 ______________________________________________     

 CARINA GONCALVES DE OLIVEIRA  
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_______________________________________________     

CARLOS EDUARDO ORIGUELA 
 
 
 
____________________________________________ 
SONIA BRANQUINHO FERREIRA DOMICIANO 
 
 
____________________________________________ 
CAMILA WATANABE KIKUDA GONÇALVES 
 
 
REPRESENTANTES DAS EMPRESAS  
 
 
______________________________________________  

OLIVIO PELICIARI NETTO 
 SELETA MEIO AMBIENTE LTDA. 


