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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00002/2022

 
Às 08:00 horas do dia 09 de fevereiro 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.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

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: S & W AMBIENTAL EIRELI, pelo melhor lance de R$ 57.550,0000 e com valor negociado a R$
57.408,0000 .

Histórico
Item: 1 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

13.775.169/0001-65 S & W
AMBIENTAL
EIRELI

Sim Sim 19.200 R$ 3,8000 R$ 72.960,0000 08/02/2022
18:03:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: restação 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). 
Porte da empresa: ME/EPP

73.797.383/0001-44 RECOL
AMBIENTAL
COLETA E
TRATAMENTO DE
RESIDUOS LTDA

Sim Sim 19.200 R$ 5,1500 R$ 98.880,0000 08/02/2022
17:53:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento 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 
Porte da empresa: ME/EPP



26.167.649/0001-95 BIOREVERSE
GERENCIAMENTO
DE RESIDUOS
LTDA

Sim Sim 19.200 R$ 5,3300 R$ 102.336,0000 08/02/2022
11:13:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: restação 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). 
Porte da empresa: ME/EPP

39.155.953/0001-64 GYN RESIDUOS
AMBIENTAL LTDA

Não Não 19.200 R$ 5,3300 R$ 102.336,0000 08/02/2022
14:44:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.568.077/0012-88 STERICYCLE
GESTAO
AMBIENTAL LTDA

Não Não 19.200 R$ 5,3300 R$ 102.336,0000 08/02/2022
16:11:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 102.336,0000 26.167.649/0001-95 09/02/2022 08:00:01:167
R$ 102.336,0000 39.155.953/0001-64 09/02/2022 08:00:01:167
R$ 102.336,0000 01.568.077/0012-88 09/02/2022 08:00:01:167
R$ 98.880,0000 73.797.383/0001-44 09/02/2022 08:00:01:167
R$ 72.960,0000 13.775.169/0001-65 09/02/2022 08:00:01:167
R$ 72.950,0000 01.568.077/0012-88 09/02/2022 08:16:56:253
R$ 72.940,0000 13.775.169/0001-65 09/02/2022 08:18:06:910
R$ 72.930,0000 01.568.077/0012-88 09/02/2022 08:18:41:080
R$ 72.900,0000 13.775.169/0001-65 09/02/2022 08:19:05:140
R$ 61.440,0000 26.167.649/0001-95 09/02/2022 08:19:20:087
R$ 60.000,0000 13.775.169/0001-65 09/02/2022 08:19:53:547
R$ 57.600,0000 26.167.649/0001-95 09/02/2022 08:21:05:917
R$ 57.550,0000 13.775.169/0001-65 09/02/2022 08:22:02:397
R$ 100.000,0000 39.155.953/0001-64 09/02/2022 08:23:47:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 09/02/2022
08:11:01 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

09/02/2022
08:25:48 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 09/02/2022
08:25:48 Item encerrado para lances.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/02/2022
08:07:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor S & W AMBIENTAL EIRELI, CNPJ/CPF:
13.775.169/0001-65.

Encerramento
do prazo -

10/02/2022
08:21:50

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S & W AMBIENTAL
EIRELI, CNPJ/CPF: 13.775.169/0001-65.



Convocação
anexo
Aceite de
proposta

10/02/2022
08:21:56

Aceite individual da proposta. Fornecedor: S & W AMBIENTAL EIRELI, CNPJ/CPF:
13.775.169/0001-65, pelo melhor lance de R$ 57.550,0000.

Negociação
de valor

10/02/2022
08:22:30

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: S & W AMBIENTAL EIRELI, CNPJ/CPF:
13.775.169/0001-65, pelo melhor lance de R$ 57.550,0000 e com valor negociado a R$
57.408,0000. Motivo: Valor negociado

Habilitação de
fornecedor

10/02/2022
08:22:44

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S & W AMBIENTAL EIRELI - CNPJ/CPF:
13.775.169/0001-65

Registro de
intenção de
recurso

10/02/2022
08:31:14

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS
LTDA CNPJ/CPF: 26167649000195. Motivo: Documentação inconsistente com o solicitado em
edital. Atestado sem registro no conselho de classe. Entre outros.

Registro de
intenção de
recurso

10/02/2022
08:38:25

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA CNPJ/CPF:
39155953000164. Motivo: Prezada pregoeira, deixou a empresa habilitada, de cumprir o item
alínea d), da qualificação técnica, não apresentando o seu licenciamento para tratamento dos
resíduos, haja vista, a vedação à

Aceite de
intenção de
recurso

10/02/2022
08:59:25

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA,
CNPJ/CPF: 26167649000195. Motivo: Intenção recursal aceita. Abre-se prazo para
apresentação do recurso.

Aceite de
intenção de
recurso

10/02/2022
08:59:29

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:
39155953000164. Motivo: Intenção recursal aceita. Abre-se prazo para apresentação do
recurso.

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

39.155.953/0001-64 10/02/2022 08:38 10/02/2022 08:59 Aceito
Motivo Intenção:Prezada pregoeira, deixou a empresa habilitada, de cumprir o item alínea d), da
qualificação técnica, não apresentando o seu licenciamento para tratamento dos resíduos, haja vista,
a vedação à subcontratação do presente certame. Tal item, foi, inclusive, objeto de pedido de
esclarecimento. deve, assim ser inabilitada
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção recursal aceita. Abre-se prazo para apresentação do recurso.

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
26.167.649/0001-95 10/02/2022 08:31 10/02/2022 08:59 Aceito

Motivo Intenção:Documentação inconsistente com o solicitado em edital. Atestado sem registro no
conselho de classe. Entre outros.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção recursal aceita. Abre-se prazo para apresentação do recurso.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 09/02/2022
08:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos
itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 09/02/2022
08:10:01

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 09/02/2022
08:10:01

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-
se conectados.

Sistema 09/02/2022
08:11:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 09/02/2022
08:25:48

O item 1 está encerrado.

Sistema 09/02/2022
09:51:31

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 09/02/2022
10:45:13

BOM DIA A TODOS!

Pregoeiro 09/02/2022
10:45:45

CONSIDERANDO que na data e horário marcados para o início da sessão, a Prefeitura
de Piracanjuba ficou sem acesso a internet;

Pregoeiro 09/02/2022
10:46:07

CONSIDERANDO que a etapa de lances aconteceu normalmente;

Pregoeiro 09/02/2022
10:46:25

CONSIDERANDO que o processo encontra-se em fase de análise de proposta;

Pregoeiro 09/02/2022
10:47:14

DECIDO por convocar as Empresas interessadas à sessão de continuidade
oportunidade em que será realizada a negociação e convocação da melhor

classificada apresentar a proposta reajustada ao último lance
Pregoeiro 09/02/2022 FICA A SESSÃO AGENDADA PARA AMANHÃ (10/02/2022) ÀS 08 HORAS. ATÉ LÁ.



10:47:48
Pregoeiro 10/02/2022

07:58:58
BOM DIA SENHORES LICITANTES!

Pregoeiro 10/02/2022
08:01:02

Para S & W AMBIENTAL EIRELI - • Bom dia! Sr (a) Licitante encontra-se logado (a)?

Pregoeiro 10/02/2022
08:02:01

Para S & W AMBIENTAL EIRELI - • Em razão do disposto no art. 38 do Decreto
Federal nº 10.024, de 2019, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da

sua proposta, referente ao item 01. Desde já agradeço!
Pregoeiro 10/02/2022

08:06:44
Para S & W AMBIENTAL EIRELI - • Considerando que a empresa não se manifestou à
solicitação de negociação realizada pela Pregoeira, entende-se a falta de interesse em

realizar a redução do valor final apresentado.
Pregoeiro 10/02/2022

08:07:03
Para S & W AMBIENTAL EIRELI - • Dito isto, e 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 10/02/2022
08:07:09

Para S & W AMBIENTAL EIRELI - • 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 10/02/2022

08:07:25
Senhor fornecedor S & W AMBIENTAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.775.169/0001-65,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 10/02/2022

08:17:14
Para S & W AMBIENTAL EIRELI - • A Empresa S & W AMBIENTAL EIRELI encaminhou
para o e-mail do Departamento de Licitações a Proposta reajustada ao último lance.

Pregoeiro 10/02/2022
08:19:44

Para S & W AMBIENTAL EIRELI - Dito isto, ressalto que para maior agilidade no
procedimento realizei a análise da documentação referente à habilitação ontem, e ...

Pregoeiro 10/02/2022
08:20:21

Para S & W AMBIENTAL EIRELI - • Informo que após a análise da Proposta
Reajustada, 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 10/02/2022
08:20:52

Para S & W AMBIENTAL EIRELI - • Sendo assim, promoverei a aceitação da proposta
formulada pela empresa supracitada e, na sequencia, sua habilitação no sistema,

momento no qual será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de
eventual intenção recursal.

Pregoeiro 10/02/2022
08:21:04

• Sendo assim, promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa
supracitada e, na sequencia, sua habilitação no sistema, momento no qual será

aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de eventual intenção recursal.
Pregoeiro 10/02/2022

08:21:10
• A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Pregoeira a adjudicar o

objeto à licitante vencedora.
Pregoeiro 10/02/2022

08:21:15
• 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 10/02/2022
08:21:20

• 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.
Pregoeiro 10/02/2022

08:21:23
• Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Pregoeiro 10/02/2022
08:21:29

• Até a próxima!

Sistema 10/02/2022
08:21:50

Senhor fornecedor S & W AMBIENTAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.775.169/0001-65, o
prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Sistema 10/02/2022
08:22:45

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 10/02/2022
08:23:05

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/02/2022 às
08:55:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 24/01/2022
08:10:15

Abertura da
sessão pública

09/02/2022
08:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

09/02/2022
08:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.



Julgamento de
propostas

09/02/2022
09:51:31

Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 10/02/2022
08:22:45 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

10/02/2022
08:23:05

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/02/2022 às
08:55:00.

Data limite para registro de recurso: 15/02/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 18/02/2022.
Data limite para registro de decisão: 25/02/2022.

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 09:00 horas do dia 10
de fevereiro 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

Voltar   
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