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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

PROCESSO LICITATORIO N': 58/202í

PREGÃO PRESENCIAL N":50/202í

Aos 22 (vinte dois) dias do mês de dezembro de 2021, às 09h00, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, situada na Rua Frei
lnocêncio, 236 - Centro - São Felix de Minas /MG, foi instalada a sessão de julgamento da
licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços especializados de assessoria e consultoria ambiental e controle de descarte
adequado de rejeitos e poluentes químicos para o Município de São Félix De Minas-MG.
Nesta sessão, fizeram-se presentes o Pregoeiro Oficial Sr. Fernando Paulino Rosa, Sr. Wilson
Ferraz Leonardo - Presidente da CPL, Sr. Edson Amaro da Cruz - Secretário da CPL e a Srta.
Laiza Júnia Vaz- Membro da CPL/Equipe de apoio, designados pelo Decreto Municipal No: 35,
de 14 de junho de 2021. Como licitante, compareceu a saber: SUSTENTAR - GESTÃO E
SOLUÇÔES AMBIENTAIS LTDA - ME CNPJ: 24.890.sT110001-07 neste ato representada por
seu procurador Sr. Weverton Júnior Silva. O Pregoeiro abriu a sessão pública dando início à
fase de Credenciamento, recebendo os envelopes de habilitação e proposta, documento
pessoal do representante, contrato social, procuração, declaração de inexistência de fato
superveniente e de cumprimento dos requisitos de habilitação e a declaração de
enquadramento de micro empresa e empresa de pequeno porte. Os envelopes foram
protocolados e os documentos apresentados foram autenticados pela Pregoeiro. Em seguida, o
Pregoeiro passou os documentos do credenciamento para os membros da Cpl/Eqúipe Oe
Apoio e licitante assinarem. Encerrada a fase de credenciamento, o envelope da proposta foi
aberto, sendo a mesma rubricada por todos os presentes e lançada no sistema informatizado
deste município, apos a aceitabilidade da proposta pelo Pregoeiro. Ato contínuo, iniciou-se a
etapa competitiva de lances, através de negoclação direta entre Pregoeiro e licitante, buscando
reduzir o preço proposto, conforme mapa de apuração, anexo. Encêrradas as negociaçÕes, o
Pregoeiro abriu o envelope de habilitação, sendo constatado que a empresa SUSfgNfAR -GESTÃO E soLUÇÔES AMBIENTAIs LTDA - ME cNpJ: 24.8g0.s71l0001-07 atendeu todas
as exigências constadas no edital. Sendo assim o licitante habilitado foi declarado vencedor. O
Pregoeiro Oficial deu início à motivação de recursos ao participante, conforme reza o lnciso
XVlll do artigo 40 da Lei Federal 10.52O\2OO2. O licitante não manifestou descontentamento

\- _ com o certame. FERNANDO PAULINO ROSA _ pregoetro inou a lavratura da
presente ata que depois de lida e aprovada vai ass inada po de apoio, membros
da Comissão Perma eL licitantes presentes
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GES ESO AMBIENTAIS LTDA - ME CNPJ: 24.e90.511t0001-07
Júnior Silva
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VENCEDORES DE PREÇOS CONSOLIDADO

Pregão Presencial No 000050/2021 - 2211212021 - Processo No 000058/202í

Marca Unidade Quantidade Unüário Valor TotalLote Código Especificaçáo

Vencedor SUSTENTAR GES E AMB]ENTAIS LTDA ME.

CNPJ 24.890.571t0001-07

Avenida Minas Gerais, 700 - Centro - GOVERNADOR VALADARES - MG - CEP: 35010151

3332411459 arycontabilidade@gmail.com

Endereço

Contato

Item

\,

00001 00001 00001568
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PRESTAÇÃO DE SERV|ÇOS ESPECTALTZADOS DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL E CONTROLE
DE DESCARTE AD
prestação de serviços especializados de assessoria e
consultoria ambiental e controle de descarte adequado de
rejeitos e poluentes químicos para o municipio de são félix
de minâs - mg, para realizar atividades de natureza
especializada, de nível superior, que envolvam
conhecimentos gerais e especÍficos da área de gestão
ambiental, com açóes operativas, de planejar, organizar,
coordenar, executar, controlar, analisar, avaliar, vistoriar,
periciar, dar parecer, minístrar cursos e palestras,
acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em
benefício do exercício das funções necessárias ao
adequado funcionamenlo da administração municipal.
assinatura de anotação de responsabilidade técnica - art;
confecçáo de declaração de uso insignificantes do pnhr;
confecção de declaraçáo não passível e licenciamento
ambiental simplificado - modalidade cadastro, cadastro
ambiental rural, declaraçâo de não passível de
licenciamento.

MÊS 12,00 2.650,000 31.800,00

Total do Fornecedor: 31.800,00

Total Geral: 31.800,00

Emitido Por: EDSON AMARO DA CRUZ
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