
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

RUA DES. DANTON BASTOS, 1  - CENTRO - BARRA DE SAO FRANCISCO - ES - CNPJ: 27.165.745/0001-67 1

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

PROCESSO N.º 0000051/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 000048/2017 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final de resíduos de saúde das Unidades Básicas de Saúde e demais estabelecimentos que 

produzem este tipo de insumos neste município, conforme Termo de Referência e Anexo I do Edital. 

No primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 09:00 Horas, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, sito na 
Alameda Santa Terezinha, nº 100, Bairro Vila Landinha, reuniram-se o Senhor Pregoeiro Municipal EMÍDIO 
MORAES NETTO e a Equipe de Apoio, composta por MIRELLA NEVES RICARDO E MARCIA JOSE DE 
ALMEIDA, designados pelo Decreto nº 0206 de 27 de março de 2017, para os procedimentos inerentes à Sessão 
do Pregão em epígrafe, conforme o Edital respectivo e seus Anexos. O Pregoeiro deu início à Sessão esclarecendo 
aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que 
seriam desenvolvidos no decorrer da Sessão (tempo para consulta por telefone, parâmetro de redução dos lances 
verbais, etc.). Em seguida, o Pregoeiro registrou a participação das seguintes empresas: COLNORTE COLETA 
DE RESIDUOS LTDA ME e ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. O Pregoeiro e os membros da 
Equipe de Apoio analisaram as credenciais das licitantes e foi constatado que as mesmas atenderam os requisitos 
editalícios. Ato contínuo, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, juntamente com os representantes presentes, rubricaram 
os envelopes, devidamente lacrados, contendo a Habilitação e Proposta de Preços das Licitantes participantes. Em 
seguida, foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços, sendo estas analisadas e rubricadas pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, resultando nos seguintes valores:Lote 1 Propostas Registradas: ECO-TECH 
SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. no valor de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos) o kg, totalizando o 
valor de R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais), COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA 
ME . no valor de R$ 8,68 (oito reais e sessenta e oito centavos) o kg, totalizando o valor de R$ 208.320,00 
(duzentos e oito mil trezentos e vinte reais). Lote 1 Rodada 1: ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 
Lance no valor de R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos) o kg, totalizando o valor de R$ 204.000,00 (duzentos e 
quatro mil reais), COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA ME lance no valor de R$ 8,45 (oito reais e 
quarenta e cinco centavos), totalizando o valor de R$ 202.800,00 (duzentos e dois mil oitocentos reais), Lote 1 
Rodada 2: ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. Lance no valor de R$ 7,95 (sete reais e noventa e 
cinco centavos) o kg, totalizando o valor de R$ 190.800,00 (cento e noventa mil oitocentos reais), COLNORTE 
COLETA DE RESIDUOS LTDA ME lance no valor de R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) o kg, totalizando o 
valor de R$ 189.600,00 (cento e oitenta e nove mil seiscentos reais). Sendo assim, fora declarada vencedora da fase 
de lances a Licitante: COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA ME no lote 1 no valor de R$ 7,90 (sete 
reais e noventa centavos) o kg, perfazendo o valor total de R$ 189.600,00 (cento e oitenta e nove mil seiscentos 
reais). Procedeu-se então à abertura do envelope, contendo os documentos habilitatórios da licitante vencedora e, 
após análise e rubrica destes, ficou constatado o seguinte: A licitante COLNORTE COLETA DE RESIDUOS 
LTDA ME não atendeu aos requisitos editalícios, por não apresentar Licença de Operação emitida pelo IEMA, 
para tratamento térmico de resíduos por incineração, conforme item 9.6.5 do Edital, tendo em vista que a licitante 
realiza terceirização dos serviços prestados, o que é vedado pelo Termo de Referência apresentado pelo Setor 
requisitante. Assim sendo, fora a licitante COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA ME, INABILITADA do 
certame. Sendo assim, fora convocada a segunda colocada, qual seja, ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS 
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LTDA para negociação, sendo que a mesma manteve o preço anteriormente proposto. Desta forma, fora aberto o 
envelope, contendo os documentos habilitatórios da referida licitante, sendo os mesmos analisados e rubricados 
pelo Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e representantes presentes. Após análise, constatou-se que a licitante 
ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA atendeu, "In Totum" os requisitos habilitatórios, sendo 
declarada HABILITADA pelo Pregoeiro. Sendo assim, fora declarada vencedora do certame a empresa 
ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA no Lote 001, no valor de R$ 7,95 (sete reais e noventa e cinco 
centavos) o kg, totalizando o valor de R$ 190.800,00 (cento e noventa mil oitocentos reais). Ato contínuo, após 
aclamação da licitante vencedora, foi dada a palavra aos presentes, sendo que o representante da licitante 
COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA ME manifestou-se da seguinte forma: "A empresa COLNORTE 
COLETA DE RESIDUOS LTDA ME se manifesta para interpor Recurso Administrativo, conforme prazo 
constante no Edital, tendo em vista o Termo de Referência retificado no item do objeto no segundo parágrafo que 
diz: "a empresa contratada deve executar todos os seus serviços, objeto do presente edital, sendo vedada a 
terceirização". Requer por fim, que os documentos habilitatórios da empresa ECO-TECH SOLUÇÕES 
AMBIENTAIS LTDA, bem como as documentações exigidas no momento de assinatura do contrato, sejam 
escaneados e enviados para o e-mail da constante nos autos do processo, qual seja, vendas@norterecicla.com.br 
<mailto:vendas@norterecicla.com.br>. Nestes termos pede deferimento." Em seguida o representante da licitante 
ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA manifestou-se da seguinte forma: "A licitante COLNORTE 
COLETA DE RESIDUOS LTDA ME deixou de apresentar, ainda, o item 9.6.1 do Edital, relativamente ao 
tratamento e destinação de resíduos (RSS). Além disso, deixou a licitante de apresentar a Licença Ambiental de 
Coleta e Transporte de Resíduos de Saúde (Classe I) emitida pelo IEMA. Deixou de apresentar ainda Atestado de 
Capacidade Técnica relativo ao tratamento de destinação de RSS". Assim sendo, o Pregoeiro concedeu prazo de 3 
(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, pela licitante recorrente, ficando a licitante ECO-TECH 
SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, desde logo intimada para apresentar contra-razões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. Nada 
mais a registrar em Ata, o Pregoeiro encerrou a Sessão, sendo que esta Ata, após lida e achada conforme, será 
assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes presentes. 
 
 
EMÍDIO MORAES NETTO                              MIRELLA NEVES RICARDO 
      Pregoeiro Oficial                                           Equipe de Apoio 
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Equipe de Apoio 
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