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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00002/2022

 
Às 09:00 horas do dia 21 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 02/2022 de 03/01/2022, em atendimento
às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de
2019, referente ao Processo nº 97723/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2022.
Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta,
transporte, incineração/ autoclave/ micro-ondas ou ambos, e destinação final de lixo hospitalar de classificação “A”,
“B” e “E”, bem como a cessão, em regime de comodato de bombonas de 200 litros para acondicionamento dos
resíduos sólidos de saúde, para atender as Unidades de Saúde ligadas à Secretaria Municipal de Saúde de
Piracanjuba/GO., tendo em vista TOTAL DEFERIMENTO aos recursos, pelas razões e fatos e de direito aqui
suscitadas, com a INABILITAÇÃO da Empresa S & W Ambiental Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 13.775.169/0001-65
pelo descumprimento da Alínea “d”, do item IV c/c Alínea “g” do subitem 14.3 do Edital dos autos do Pregão
Eletrônico nº 02/2022..

Item: 1
Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
Descrição Complementar: Prestação de Serviços de Coleta, transporte, incineração/ autoclave/ microondas ou
ambos, e destinação final de lixo hospitalar de classificação “A”, “B” e “E”, bem como a cessão, em regime de
comodato de bombonas para acondicionamento do lixo hospitalar, para atender as unidades da Secretaria
Municipal de Saúde de Piracanjuba/GO, quinzenalmente nas Unidades de Serviços de Saúde Municipal, tais como:
Hospital Municipal Thuany Garcia Ribeiro, das 10 (dez) Unidades de Saúde Municipais (PSF’s, Centro de Saúde,
Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Vigilância Sanitária, EMAD e Pronto de Atendimento Municipal –
SAMU), como fornecimento de bombonas de 200 litros para acondicionamento dos resíduos sólidos de saúde
(contendo símbolo de identificação compatível com o tipo de resíduo acondicionado).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 19.200 Unidade de fornecimento: KILOGRAMA
Valor Máximo Aceitável: R$ 102.336,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 57.600,0000 .

Histórico
Item: 1 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 07/03/2022
10:12:57 Volta de Fase para Julgamento

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

21/03/2022
09:07:16

Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE
RESIDUOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.167.649/0001-95.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

21/03/2022
09:13:53

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOREVERSE
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.167.649/0001-95.

Recusa de
proposta

21/03/2022
09:21:12

Recusa da proposta. Fornecedor: S & W AMBIENTAL EIRELI, CNPJ/CPF:
13.775.169/0001-65, pelo melhor lance de R$ 57.550,0000. Motivo: Descumprimento
da Alínea “d”, do item IV c/c Alínea “g” do subitem 14.3 do Edital dos autos do Pregão
Eletrônico nº 02/2022.

Aceite de
proposta

21/03/2022
09:21:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS
LTDA, CNPJ/CPF: 26.167.649/0001-95, pelo melhor lance de R$ 57.600,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/03/2022
09:21:29

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE
RESIDUOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.167.649/0001-95



Registro de
intenção de
recurso

21/03/2022
09:40:51

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
CNPJ/CPF: 01568077001288. Motivo: Prezados, Bom dia. Registramos intensão de
recurso por motivo da empresa não atestar capacidade técnica em relação aos serviços
relacionados a saúde, objeto desta Licitação. na prestação

Registro de
intenção de
recurso

21/03/2022
09:47:16

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
CNPJ/CPF: 39155953000164. Motivo: Prezada pregoeira: Manifestamos nossa intenção
de recurso, pois a empresa declarada vencedora não atende o instrumento convocatório
no item IV. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, alínea b e d, pois, a lice

Registro de
intenção de
recurso

21/03/2022
09:49:25

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
CNPJ/CPF: 39155953000164. Motivo: Prezada pregoeira: Manifestamos nossa intenção
de recurso, pois a empresa declarada vencedora não atende o instrumento convocatório
no item IV. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, alínea b e d, pois, a lice

Aceite de
intenção de
recurso

21/03/2022
09:53:53

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA,
CNPJ/CPF: 01568077001288. Motivo: Intenção aceita, abre-se prazo.

Aceite de
intenção de
recurso

21/03/2022
09:54:00

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:
39155953000164. Motivo: Intenção aceita, abre-se prazo.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

39.155.953/0001-64 21/03/2022 09:49 21/03/2022 09:54 Aceito
Motivo Intenção:Prezada pregoeira: Manifestamos nossa intenção de recurso, pois a
empresa declarada vencedora não atende o instrumento convocatório no item IV.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, alínea b e d, pois, a licença apresentada, não comporta o serviço de
tratamento de resíduos, conforme item 1 da condicionante, bem como, não apresentou
contrato com o aterro, razões serão explanadas nos autos.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção aceita, abre-se prazo.

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
01.568.077/0012-88 21/03/2022 09:40 21/03/2022 09:53 Aceito

Motivo Intenção:Prezados, Bom dia. Registramos intensão de recurso por motivo da empresa
não atestar capacidade técnica em relação aos serviços relacionados a saúde, objeto desta
Licitação. na prestação de serviços de coleta, transporte, incineração/ autoclave/ micro-ondas
ou ambos, e destinação final de lixo hospitalar de classificação “A”, “B” e “E”
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção aceita, abre-se prazo.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 07/03/2022
10:12:57

Este pregão foi reagendado para 21/03/2022 09:00.

Sistema 07/03/2022
10:12:57

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 21/03/2022
09:00:52

• Bom dia senhores licitantes!

Pregoeiro 21/03/2022
09:01:36

CONSIDERANDO a Decisão ao Recurso interposto ao resultado dos autos do
Pregão Eletrônico nº 02/2022;

Pregoeiro 21/03/2022
09:02:09

CONSIDERANDO a INABILITAÇÃO da Empresa S & W Ambiental Eireli, inscrita
no CNPJ sob o nº 13.775.169/0001-65;

Pregoeiro 21/03/2022
09:02:20

CONSIDERANDO o constante no Edital em seu item 10, subitem 10.4, qual seja
“10.4 Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às

exigências de habilitação a Pregoeira examinará a proposta subseqüente e
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta

que melhor atenda a este Edital.
Pregoeiro 21/03/2022

09:03:15
RETORNAMOS HOJE à fase de julgamento da proposta da licitante subsequente

por orem de classificação.
Pregoeiro 21/03/2022

09:03:30
Para BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - • Bom dia! Sr (a)

Licitante encontra-se logado (a)?
26.167.649/0001-

95
21/03/2022
09:04:20

Sim.

Pregoeiro 21/03/2022
09:04:36

Para BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - • Considerando a
inabilitação a empresa que ficou em 1º na classificação , a Empresa

BIOREVERSE GERENCIAMENTO, é a próxima na ordem de classificação e em
razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024, de 2019, solicito que verifique
a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta referente ao item 01, desde

já agradeço.
26.167.649/0001-

95
21/03/2022
09:05:40

Prezada pregoeira, estamos no limite das margens aceitáveis de exequibilidade
de nossa proposta. Desta forma, não há possibilidade de redução.



Pregoeiro 21/03/2022
09:06:49

Para BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - Certo.. Obrigada
mesmo assim

Pregoeiro 21/03/2022
09:07:02

Para BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - • Considerando que
a proposta apresentada pela Empresa foi aceita, solicito o envio da proposta de
preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, na opção enviar anexo
do sistema, conforme moldes do Edital, no prazo de 02 (duas) horas, conforme

disposto no subitem 10.1 do Edital.
Pregoeiro 21/03/2022

09:07:06
Para BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - • Caso não seja

possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta,
excepcionalmente, para a caixa postal eletrônica

licitacaopiracanjuba@hotmail.com desde que dentro do prazo, sem prejuízo de
posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo

acesso aos arquivos apresentados.
Sistema 21/03/2022

09:07:16
Senhor fornecedor BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA,

CNPJ/CPF: 26.167.649/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
26.167.649/0001-

95
21/03/2022
09:07:46

Ok. Gentileza liberar campo para upload do arquivo.

Pregoeiro 21/03/2022
09:08:43

Para BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - acabei de liberar lá

Sistema 21/03/2022
09:13:53

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS
LTDA, CNPJ/CPF: 26.167.649/0001-95, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 21/03/2022
09:19:45

Para BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - Eu já havia feito
uma análise na documentação referente à Habilitação da Empresa, estava

agora só conferindo as certidões atualizadas e SICAF
Pregoeiro 21/03/2022

09:20:21
Para BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - • Informo que após
a análise da Proposta Reajustada e dos documentos de Habilitação anexados ao

Sistema Comprasnet e ainda em consulta dos dados no SICAF a Empresa
comprovou atender às exigências editalícias, ficando a mesma HABILITADA nos

autos do Pregão Eletrônico nº 02/2022.
Pregoeiro 21/03/2022

09:20:32
• Sendo assim, promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa

supracitada e, na seqüencia, sua habilitação no sistema, momento no qual será
aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de eventual intenção

recursal.
Pregoeiro 21/03/2022

09:20:36
• A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Pregoeira a adjudicar

o objeto à licitante vencedora.
Pregoeiro 21/03/2022

09:20:44
• Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado
o exame de admissibilidade da intenção. Caso a Pregoeira aceite a intenção,

será aberto o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões recursais no
sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.

Pregoeiro 21/03/2022
09:20:49

• Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do
pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de

irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subseqüentes.
Sistema 21/03/2022

09:21:30
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos
para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no

julgamento´.
Pregoeiro 21/03/2022

09:21:45
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/03/2022

às 09:52:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 07/03/2022
10:12:57

TOTAL DEFERIMENTO aos recursos, pelas razões e fatos e de direito aqui suscitadas,
com a INABILITAÇÃO da Empresa S & W Ambiental Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº
13.775.169/0001-65 pelo descumprimento da Alínea “d”, do item IV c/c Alínea “g”
do subitem 14.3 do Edital dos autos do Pregão Eletrônico nº 02/2022.. Reagendado
para: 21/03/2022 09:00

Abertura do prazo 21/03/2022
09:21:30 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

21/03/2022
09:21:45 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/03/2022 às 09:52:00.

Data limite para registro de recurso: 24/03/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 29/03/2022.
Data limite para registro de decisão: 06/04/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o
artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
09:54 horas do dia 21 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.



 
JACQUELINE SILVA CAMPOS 
Pregoeiro Oficial

TAYNARA CARDOSO BARBOSA
Equipe de Apoio

ELIETE ELIAS MOREIRA GOMES
Equipe de Apoio
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