MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul
ATA 12
Processamento licitação nº 002/2018 – Concorrência nº 001/2018 – Processo Administrativo nº
5342/2017

Ao vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 8h00min, reuniram-se os
membros da Comissão Permanente de Licitações, designados pela Portaria 1393/2018, para os
procedimentos inerentes ao processo à epígrafe. São licitantes as seguintes empresas: COLETURB
SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. EPP, inscrita no CNPJ sob nº 21.145.485/0001-81; e GERAL
TRANSPORTES LTDA. EPP, inscrita no CNPJ nº 04.932.202/0001-22. Dando seguimento ao
processo à epígrafe e considerando que a licitante Geral Transportes apresentou novas propostas no
prazo definido nas Atas nº 10 e 11. A licitante Geral Transportes apresentou novas propostas para o
item 02 (Triagem e preparação para a reciclagem), no valor global de R$ 24.693,10 igual ao valor
referencial de R$ 24.693,10; e proposta para o item 03 (Transporte e destino final), no valor de R$
160,90 a tonelada, superior ao valor referencial de R$ 136,60, a tonelada, resultando num valor
mensal global de R$ 52.291,32, considerando a entrega no aterro sanitário de 325 toneladas mensais,
superior ao valor referencial global mensal de R$ R$ 44.393,64, sendo a diferença mensal a maior
de R$ 7.897,68. Da análise das novas propostas, separadas por item, conforme previsto no edital,
resultou o seguinte: a) Item 02 (serviço de triagem e preparação para reciclagem): apresentou
proposta em conformidade com o exigido no instrumento convocatório, restando proposta para o
item 02 classificada; b) Item 03 (transporte e destinação final): Considerando a proposta ser
apresentada com valor superior ao valor estimado para a contratação e que existe a vedação no inciso
II do art. 48 da Lei 8666/93 e vedação nos subitens 6.1 e 6.1.2 do edital, a Comissão Julgadora
desclassifica a proposta do item 03 (serviço de transporte e destinação final). É declarada apenas
vencedora do item 02 (serviço de triagem e preparação para a reciclagem) a licitante Geral
Transportes Ltda., pelo valor global de R$ 24.693,10 (vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e três
reais e dez centavos). Aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, até o dia 04 de julho de 2018.
Nada mais havendo a tratar, leu-se, aprovou-se e assinou-se esta Ata. Sessão encerrada às 9h20min.
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