
ATA FINAL

Secretaria Municipal de Educação de Marituba
Secretaria Municipal de Educação de Marituba
Secretaria Municipal de Educação de Marituba

 
Pregão Eletrônico nº Nº 50/0062020 - PE-SRP-PMM-SEMED

 
Às 09:31 do dia 30/06/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em
atendimento às disposições contidas  em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES ANAERÓBICOS E ACESSÓRIOS QUE TRANSFORMAM RESÍDUOS ORGÂNICOS E ESTERCO
ANIMAL EM BIOGÁS E FERTILIZANTE LÍQUIDO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de
lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de
homologação.

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão
16/06/2020 12:06 16/06/2020 12:10 25/06/2020 17:00 30/06/2020 09:30 30/06/2020 09:31

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001

Biodigestor Fabricado Em Lona Naútica de Uso Autônomo, Sem
Necessidade de Energia Complementar Para Seu Pleno
Funcionamento. de Fácil Transporte, Montagem, Instalação e
Manuseio, Quando Instalado Em Operação, Fica Totalmente
Acima do Solo Para Minimizar Contaminação do Próprio Solo e
do Lençol Freático. Capacidade Diária de 4kgs de Resíduos
Orgânicos Domiciliares, Sem Necessidade de Triturar E/ou
18kg de Esterco Animal .. Medindo Entre 200 A 212 Cm de
Comprimento X 100 A 115 Cm de Largura X 100 A 125 Cm de
Altura; Com Volume do Tanque de Gás de 500 A 1000 Litros,
Com Pressão Nominal do Gás Na Saída do Sistema de Alivio de
05 A 10 Mbar, Capacidade Máxima de Energia Até 4,4 Kwh,
Distância Recomendada Até Fogão de 10 A 20 Metros, Tempo
de Cocção Até 3 Horas Diárias e Geração de Até 4 Litros de
Biofertilizante Natural Diariamente. Acompanha Válvula de
Alívio de Segurança, Fogareiro de Uma Boca e Mangueira
Adaptada Para Fluxo de Gás Com Até 3 Metros e Registro de
Segurança.

6.482,67 71 UN Adjudicado

0002
Serviços de Instalação Completa do Sistema Com Todos Os
Custos e Encargos Devidos.

1.582,77 71 SVÇ Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento
16/06/2020 EditalDeLicitaaao

30/06/2020 4TermoDeRevogaaao

07/07/2020 Esclarecimento

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

30/06/2020 - 10:09
Negociação aberta para o
processo Nº 50/0062020 -
PE-SRP-PMM-SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo Nº 50/0062020 - PE-SRP-PMM-
SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/06/2020 - 10:09
Negociação aberta para o
processo Nº 50/0062020 -
PE-SRP-PMM-SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo Nº 50/0062020 - PE-SRP-PMM-
SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/06/2020 - 10:10
Agendamento da data limite
da fase de negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/06/2020 às 12:10.



Data Assunto Frase

07/07/2020 - 12:30
ENVIO DE NOVA
DOCUMENTAÇÃO

Conforme E-mail recebido, foi informado pela empresa CIRIOS COMÉRCIO E EDIÇÃO LTDA que o sistema
não disponibiliza campo para anexar nova documentação, isto posto, foi feito uma analise pela
Pregoeira a qual constatou a veracidade das informações, e assim informa aos licitantes que em razão
da impossibilidade de anexar documentos fica condicionada ao sistema a anexação dos mesmos no
campo recurso, uma vez que não há no sistema outra possibilidade de inclusão de documentos; assim
sendo esta pregoeira disponibiliza e-mail da CPL para enviou dos mesmos, constante no edital.

08/07/2020 - 09:54

Intenção de recurso
enviada para o processo Nº
50/0062020 - PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo Nº 50/0062020 - PE-SRP-PMM-
SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/07/2020 - 11:01

Intenção de recurso
enviada para o processo Nº
50/0062020 - PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo Nº 50/0062020 - PE-SRP-PMM-
SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/07/2020 - 12:15

Intenção de recurso
enviada para o processo Nº
50/0062020 - PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo Nº 50/0062020 - PE-SRP-PMM-
SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/07/2020 - 12:16

Intenção de recurso
enviada para o processo Nº
50/0062020 - PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo Nº 50/0062020 - PE-SRP-PMM-
SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/07/2020 - 14:32
Recurso enviado para o
processo Nº 50/0062020 -
PE-SRP-PMM-SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo Nº 50/0062020 - PE-SRP-PMM-
SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/07/2020 - 14:33
Recurso enviado para o
processo Nº 50/0062020 -
PE-SRP-PMM-SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo Nº 50/0062020 - PE-SRP-PMM-
SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/07/2020 - 16:04
Recurso enviado para o
processo Nº 50/0062020 -
PE-SRP-PMM-SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo Nº 50/0062020 - PE-SRP-PMM-
SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/07/2020 - 16:06
Recurso enviado para o
processo Nº 50/0062020 -
PE-SRP-PMM-SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo Nº 50/0062020 - PE-SRP-PMM-
SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total



Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total

0001

BIODIGESTOR fabricado em
lona naútica de uso
autônomo, sem necessidade
de energia complementar
para seu pleno
funcionamento. De fácil
transporte, montagem,
instalação e manuseio,
quando instalado em
operação, fica totalmente
acima do solo para
minimizar contaminação do
próprio solo e do lençol
freático. Capacidade diária
de 4kgs de resíduos
orgânicos domiciliares, sem
necessidade de triturar
e/ou 18kg de esterco
animal . Medindo entre 200
a 212 cm de comprimento x
100 a 115 cm de largura x
100 a 125 cm de altura; com
volume do tanque de gás de
500 a 1000 litros, com
pressão nominal do gás na
saída do sistema de alivio de
05 a 10 mbar, capacidade
máxima de energia até 4,4
kWh, distância
recomendada até fogão de
10 a 20 metros, tempo de
cocção até 3 horas diárias
e geração de até 4 litros de
biofertilizante natural
diariamente. Acompanha
Válvula de Alívio de
Segurança, Fogareiro de
uma boca e mangueira
adaptada para fluxo de gás
com até 3 metros e registro
de segurança.

BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI
Biodigestor Anaeróbio 4kg
(HB 2.0)

HomeBiogas 2.0 /
HomeBiogas

5.900,00 418.900,00

0002

Serviços de instalação
completa do sistema com
todos os custos e encargos
devidos.

Cirios Comercio e Edição N/C N/C 1.500,00 106.500,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Veracidade
Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26
do decreto 10.024/2019.

Declaração de Não-Emprego de
Menores

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Inexistência de
Impeditivos

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Conhecimento do
Edital

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - BIODIGESTOR fabricado em lona naútica de uso autônomo, sem necessidade de energia complementar para seu pleno
funcionamento. De fácil transporte, montagem, instalação e manuseio, quando instalado em operação, fica totalmente acima
do solo para minimizar contaminação do próprio solo e do lençol freático. Capacidade diária de 4kgs de resíduos orgânicos
domiciliares, sem necessidade de triturar e/ou 18kg de esterco animal . Medindo entre 200 a 212 cm de comprimento x 100 a
115 cm de largura x 100 a 125 cm de altura; com volume do tanque de gás de 500 a 1000 litros, com pressão nominal do gás
na saída do sistema de alivio de 05 a 10 mbar, capacidade máxima de energia até 4,4 kWh, distância recomendada até fogão
de 10 a 20 metros, tempo de cocção até 3 horas diárias e geração de até 4 litros de biofertilizante natural diariamente.
Acompanha Válvula de Alívio de Segurança, Fogareiro de uma boca e mangueira adaptada para fluxo de gás com até 3 metros
e registro de segurança.



Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total
LC
123/2006Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total
LC
123/2006

Cirios Comercio e Edição 03.890.275/0001-36
26/06/2020 -
17:31:12

HB 2.0 Homebiogas 6.100,00 433.100,00 Sim

BIOMOVEMENT AMBIENTAL
EIRELI

05.573.061/0001-61
29/06/2020 -
10:17:41

Biodigestor
Anaeróbio 4kg (HB
2.0)

HomeBiogas 2.0 /
HomeBiogas

6.000,00 426.000,00 Não

0002 - Serviços de instalação completa do sistema com todos os custos e encargos devidos.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total
LC
123/2006

Cirios Comercio e Edição 03.890.275/0001-36
26/06/2020 -
17:32:17

N/C N/C 1.500,00 106.500,00 Sim

BIOMOVEMENT AMBIENTAL
EIRELI

05.573.061/0001-61
29/06/2020 -
10:16:48

N/C N/C 1.800,00 127.800,00 Não

Lances Enviados
0001 - BIODIGESTOR fabricado em lona naútica de uso autônomo, sem necessidade de energia complementar para seu pleno
funcionamento. De fácil transporte, montagem, instalação e manuseio, quando instalado em operação, fica totalmente acima
do solo para minimizar contaminação do próprio solo e do lençol freático. Capacidade diária de 4kgs de resíduos orgânicos
domiciliares, sem necessidade de triturar e/ou 18kg de esterco animal . Medindo entre 200 a 212 cm de comprimento x 100 a
115 cm de largura x 100 a 125 cm de altura; com volume do tanque de gás de 500 a 1000 litros, com pressão nominal do gás
na saída do sistema de alivio de 05 a 10 mbar, capacidade máxima de energia até 4,4 kWh, distância recomendada até fogão
de 10 a 20 metros, tempo de cocção até 3 horas diárias e geração de até 4 litros de biofertilizante natural diariamente.
Acompanha Válvula de Alívio de Segurança, Fogareiro de uma boca e mangueira adaptada para fluxo de gás com até 3 metros
e registro de segurança.

Data Valor CNPJ Situação
26/06/2020 - 17:31:12 6.100,00 (proposta) 03.890.275/0001-36 Válido

29/06/2020 - 10:17:41 6.000,00 (proposta) 05.573.061/0001-61 Válido

30/06/2020 - 09:51:15 5.950,00 03.890.275/0001-36 Válido

30/06/2020 - 09:53:22 5.900,00 05.573.061/0001-61 Válido

0002 - Serviços de instalação completa do sistema com todos os custos e encargos devidos.

Data Valor CNPJ Situação
26/06/2020 - 17:32:17 1.500,00 (proposta) 03.890.275/0001-36 Válido

29/06/2020 - 10:16:48 1.800,00 (proposta) 05.573.061/0001-61 Válido

30/06/2020 - 10:00:11 1.750,00 05.573.061/0001-61 Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado Por Arquivo

0002 30/06/2020 - 10:38:58 03.890.275/0001-36 Proposta item 2 Instalação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50-
0062020.jpg

0001 30/06/2020 - 11:03:14 05.573.061/0001-61 ReadequacaoProposta_BiomovementAmbientalEireli.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

BIOMOVEMENT
AMBIENTAL EIRELI

26/06/2020 - 15:41 Sarita Toledano 4.676.233-4 SSP/SP 11/11/2011 - RG

BIOMOVEMENT
AMBIENTAL EIRELI

26/06/2020 - 15:47 Sarita Toledano 338.233.098-97 - - - CPF

BIOMOVEMENT
AMBIENTAL EIRELI

26/06/2020 - 15:48 Sarita Toledano - - 14/05/2020 - Contrato Social

BIOMOVEMENT
AMBIENTAL EIRELI

26/06/2020 - 15:49 Sarita Toledano 05.573.061/0001-61
Ministério da
Fazenda

17/06/2020 - CNPJ

BIOMOVEMENT
AMBIENTAL EIRELI

26/06/2020 - 15:52 Sarita Toledano 0428737
Tribunal de
Justiça Estado
São Paulo

23/06/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

BIOMOVEMENT
AMBIENTAL EIRELI

26/06/2020 - 15:54 Sarita Toledano - 0502283 - 2020 23/06/2020 21/09/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=118896&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=118939&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=262372&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=262439&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=262455&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=262474&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=262511&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=262537&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

BIOMOVEMENT
AMBIENTAL EIRELI

26/06/2020 - 15:56 Sarita Toledano 20060136994-50
Secretaria
Fazenda Governo
São Paulo

23/06/2020 23/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Cirios Comercio e
Edição

26/06/2020 - 16:14 Rodrigo Barbosa Huhn 702020080361129-4
SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

15/06/2020 12/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Cirios Comercio e
Edição

26/06/2020 - 16:21 Rodrigo Barbosa Huhn 170.404-3 SEFIN 26/06/2020 12/12/2020

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

Cirios Comercio e
Edição

26/06/2020 - 16:43 Rodrigo Barbosa Huhn 13258235/2020
JUSTIÇA DO
TRABALHO

08/06/2020 04/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Cirios Comercio e
Edição

26/06/2020 - 16:46 Rodrigo Barbosa Huhn 2020031303231194388190 Caixa Economica 16/06/2020 10/07/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Cirios Comercio e
Edição

26/06/2020 - 16:51 Rodrigo Barbosa Huhn - SEFIN 08/06/2020 08/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Cirios Comercio e
Edição

26/06/2020 - 17:07 Rodrigo Barbosa Huhn -
MINISTERIO DA
FAZENDA

15/06/2020 12/12/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Cirios Comercio e
Edição

26/06/2020 - 17:11 Rodrigo Barbosa Huhn 03890275000136 Receita Federal 23/06/2020 - CNPJ

Cirios Comercio e
Edição

26/06/2020 - 17:13 Rodrigo Barbosa Huhn - - 11/11/2019 - Contrato Social

Cirios Comercio e
Edição

26/06/2020 - 17:18 Rodrigo Barbosa Huhn 3158204 SSPPA 18/12/2007 - RG

Cirios Comercio e
Edição

26/06/2020 - 17:22 Rodrigo Barbosa Huhn 68454350225 - - - CPF

BIOMOVEMENT
AMBIENTAL EIRELI

27/06/2020 - 09:20 Sarita Toledano 5134386/2020
Justiça do
Trabalho

21/02/2020 18/08/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

BIOMOVEMENT
AMBIENTAL EIRELI

27/06/2020 - 09:22 Sarita Toledano 2020031403584987056569
Caixa Econômica
Federal

16/06/2020 11/07/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

BIOMOVEMENT
AMBIENTAL EIRELI

27/06/2020 - 09:26 Sarita Toledano -
Ministério da
Fazenda

11/06/2020 08/12/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

BIOMOVEMENT
AMBIENTAL EIRELI

27/06/2020 - 09:28 Sarita Toledano -
Ministério da
Fazenda

11/06/2020 08/12/2020

Certidão
Negativa de
Débito relativo
a Tributos

BIOMOVEMENT
AMBIENTAL EIRELI

27/06/2020 - 09:33 Sarita Toledano 05.573.061/0001-61
CRC:
1SP309.755/O-0

15/04/2020 31/12/2020

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

BIOMOVEMENT
AMBIENTAL EIRELI

27/06/2020 - 09:43 Sarita Toledano 2020-0627-0219-0306
Prefeitura da
Cidade de São
Paulo

27/06/2020 27/12/2020 Alvará de
Funcionamento

BIOMOVEMENT
AMBIENTAL EIRELI

29/06/2020 - 10:52 Sarita Toledano
312b20cb-59e2-40a4-
adb8-538dcf40af1a /
a6Z3Gwb2

CADESP
(estado)/CCMSP
(município)

16/06/2020 16/09/2020

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=262557&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=262723&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=262799&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=263066&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=263100&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=263156&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=263278&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=263304&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=263319&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=263355&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=263391&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=263945&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=263953&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=263963&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=263968&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=263975&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=264005&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=266897&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

Cirios Comercio e
Edição

29/06/2020 - 14:01 Rodrigo Barbosa Huhn 1 AmazoniaTEC 25/06/2020 12/12/2020
Declaração de
Elaboração
Independente

Cirios Comercio e
Edição

29/06/2020 - 14:03 Rodrigo Barbosa Huhn 170.404-3 SEFIN 23/06/2020 10/04/2021 Alvará de
Funcionamento

Cirios Comercio e
Edição

29/06/2020 - 14:05 Rodrigo Barbosa Huhn -
Ministério da
Economia

29/06/2020 07/06/2021

Certidão
Negativa de
Débito relativo
a Tributos

Cirios Comercio e
Edição

29/06/2020 - 14:07 Rodrigo Barbosa Huhn -
Hotel Durma Bem
Castanhal

26/06/2020 -
Atestado de
Capacidade
Técnica

Cirios Comercio e
Edição

29/06/2020 - 16:10 Rodrigo Barbosa Huhn 2019
R banack
Soluçoes
Contabeis

31/12/2019 13/12/2020

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

BIOMOVEMENT
AMBIENTAL EIRELI

29/06/2020 - 23:42 Sarita Toledano -
Empresa Cliente
/ Escola Olga
Ferraz

29/06/2020 -
Atestado de
Capacidade
Técnica

BIOMOVEMENT
AMBIENTAL EIRELI

29/06/2020 - 23:56 Sarita Toledano PE 50/0062020
Biomovement
Ambiental EIRELI

29/06/2020 29/06/2021
Declaração de
Elaboração
Independente

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

30/06/2020 - 16:41:16
BIOMOVEMENT
AMBIENTAL EIRELI

05.573.061/0001-61 Abrangendo todo o processo

Por descumprir o item 20.1.2 alínea “b”, conforme previsto instrumento convocatório, que em se tratando de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica
de direito privado deverá constar firma reconhecida em cartório, bem como não apresentação do alvará de funcionamento conforme o item 20.1.5 alínea “a” do edital.

30/06/2020 - 16:59:47 Cirios Comercio e Edição 03.890.275/0001-36 Abrangendo todo o processo

Por descumprimento do item: 20.1.1 alínea “a”, tendo em vista a não apresentação da Cédula de identidade de um dos sócios, e não apresentação dos documentos
solicitados nos itens 20.1.1 alínea “f”; 20.1.3 alínea “b”, bem como desconformidade dos itens 20.1.3 alínea “c” estando o balanço não registrado em Junta Comercial, e
20.1.4 alínea “a” por não possui atividade econômica compatível para o item arremato conforme apresentação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, informação
também verificado no Contrato Social apresentado.

Reabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

10/07/2020 - 10:12:32
BIOMOVEMENT
AMBIENTAL EIRELI

05.573.061/0001-61

Item 0001 - BIODIGESTOR fabricado em lona naútica de uso autônomo, sem
necessidade de energia complementar para seu pleno funcionamento. De fácil
transporte, montagem, instalação e manuseio, quando instalado em operação, fica
totalmente acima do solo para minimizar contaminação do próprio solo e do lençol
freático. Capacidade diária de 4kgs de resíduos orgânicos domiciliares, sem
necessidade de triturar e/ou 18kg de esterco animal . Medindo entre 200 a 212 cm
de comprimento x 100 a 115 cm de largura x 100 a 125 cm de altura; com volume do
tanque de gás de 500 a 1000 litros, com pressão nominal do gás na saída do sistema
de alivio de 05 a 10 mbar, capacidade máxima de energia até 4,4 kWh, distância
recomendada até fogão de 10 a 20 metros, tempo de cocção até 3 horas diárias e
geração de até 4 litros de biofertilizante natural diariamente. Acompanha Válvula de
Alívio de Segurança, Fogareiro de uma boca e mangueira adaptada para fluxo de gás
com até 3 metros e registro de segurança.

Após a verificação da nova documentação apresentada pelas licitantes através do campo recurso por não haver campo especifico para tal procedimento no sistema
eletrônico, bem como enviado para o E-mail informado no instrumento convocatório, esta Pregoeira juntamente com a equipe de apoio, decidiram pela HABILITAÇÃO das
empresas arrematantes por terem apresentado a nova documentação regularizada, de acordo com as exigências editalícias.

10/07/2020 - 10:12:55 Cirios Comercio e Edição 03.890.275/0001-36
Item 0002 - Serviços de instalação completa do sistema com todos os custos e
encargos devidos.

Após a verificação da nova documentação apresentada pelas licitantes através do campo recurso por não haver campo especifico para tal procedimento no sistema
eletrônico, bem como enviado para o E-mail informado no instrumento convocatório, esta Pregoeira juntamente com a equipe de apoio, decidiram pela HABILITAÇÃO das
empresas arrematantes por terem apresentado a nova documentação regularizada, de acordo com as exigências editalícias. Ressaltamos que apesar da empresa Cirios
Comércio e Edição ter declaro ser EPP a mesma não apresentou a documentação exigida no item 20.1.1 alínea “f” do edital, não podendo se beneficiar da LC nº 123/2006.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=268147&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=268163&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=268188&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=268206&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=269639&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=272305&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=272347&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Data Fornecedor CNPJ Detalhe

10/07/2020 - 10:14:36 Cirios Comercio e Edição 03.890.275/0001-36

Item 0001 - BIODIGESTOR fabricado em lona naútica de uso autônomo, sem
necessidade de energia complementar para seu pleno funcionamento. De fácil
transporte, montagem, instalação e manuseio, quando instalado em operação, fica
totalmente acima do solo para minimizar contaminação do próprio solo e do lençol
freático. Capacidade diária de 4kgs de resíduos orgânicos domiciliares, sem
necessidade de triturar e/ou 18kg de esterco animal . Medindo entre 200 a 212 cm
de comprimento x 100 a 115 cm de largura x 100 a 125 cm de altura; com volume do
tanque de gás de 500 a 1000 litros, com pressão nominal do gás na saída do sistema
de alivio de 05 a 10 mbar, capacidade máxima de energia até 4,4 kWh, distância
recomendada até fogão de 10 a 20 metros, tempo de cocção até 3 horas diárias e
geração de até 4 litros de biofertilizante natural diariamente. Acompanha Válvula de
Alívio de Segurança, Fogareiro de uma boca e mangueira adaptada para fluxo de gás
com até 3 metros e registro de segurança.

Após a verificação da nova documentação apresentada pelas licitantes através do campo recurso por não haver campo especifico para tal procedimento no sistema
eletrônico, bem como enviado para o E-mail informado no instrumento convocatório, esta Pregoeira juntamente com a equipe de apoio, decidiram pela HABILITAÇÃO das
empresas arrematantes por terem apresentado a nova documentação regularizada, de acordo com as exigências editalícias. Ressaltamos que apesar da empresa Cirios
Comércio e Edição ter declaro ser EPP a mesma não apresentou a documentação exigida no item 20.1.1 alínea “f” do edital, não podendo se beneficiar da LC nº 123/2006.

10/07/2020 - 10:15:07
BIOMOVEMENT
AMBIENTAL EIRELI

05.573.061/0001-61
Item 0002 - Serviços de instalação completa do sistema com todos os custos e
encargos devidos.

Após a verificação da nova documentação apresentada pelas licitantes através do campo recurso por não haver campo especifico para tal procedimento no sistema
eletrônico, bem como enviado para o E-mail informado no instrumento convocatório, esta Pregoeira juntamente com a equipe de apoio, decidiram pela HABILITAÇÃO das
empresas arrematantes por terem apresentado a nova documentação regularizada, de acordo com as exigências editalícias.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão
09/07/2020 - 11:20 13/07/2020 - 10:00 20/07/2020 - 10:00

0001 - BIODIGESTOR fabricado em lona naútica de uso autônomo, sem necessidade de energia complementar para seu pleno
funcionamento. De fácil transporte, montagem, instalação e manuseio, quando instalado em operação, fica totalmente acima
do solo para minimizar contaminação do próprio solo e do lençol freático. Capacidade diária de 4kgs de resíduos orgânicos
domiciliares, sem necessidade de triturar e/ou 18kg de esterco animal . Medindo entre 200 a 212 cm de comprimento x 100 a
115 cm de largura x 100 a 125 cm de altura; com volume do tanque de gás de 500 a 1000 litros, com pressão nominal do gás
na saída do sistema de alivio de 05 a 10 mbar, capacidade máxima de energia até 4,4 kWh, distância recomendada até fogão
de 10 a 20 metros, tempo de cocção até 3 horas diárias e geração de até 4 litros de biofertilizante natural diariamente.
Acompanha Válvula de Alívio de Segurança, Fogareiro de uma boca e mangueira adaptada para fluxo de gás com até 3 metros
e registro de segurança.

Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

05.573.061/0001-61 08/07/2020 - 09:54:28

Conforme orientação da pregoeira e Portal Compras Públicas, estamos
enviando a documentação solicitada via e-mail do Setor de Licitações de
Marituba com cópia para o Portal Compras Públicas dentro do novo prazo
estipulado.

Deferido

03.890.275/0001-36 08/07/2020 - 12:15:59
Seguindo orientações enviaremos documentações solicitadas dentro do
prazo indicado para o email indicado no edital
licitasemedmarituba@gmail.com

Deferido

Recursos

CPNJ Data de Envio Recurso Julgamento

05.573.061/0001-61 09/07/2020 - 14:32:51

Em anexo conforme o solicitado - Alvara de Funcionamento - Biomovement
Ambiental EIRELI e Atestados de Capacidade Técnica (Empresas) - com
reconhecimento de firma em cartório
DocumentosBiomovementambiental..pdf

Indeferido

03.890.275/0001-36 09/07/2020 - 16:04:48
Documentos Círios Comercio
Cirios..rar

Indeferido

Julgamento

Data do Julgamento Justificativa

20/07/2020 - 09:59:56

Mantenha-se a Decisão da Pregoeira de acordo
com a certidão emitida pela mesma, a qual
segue em anexo.
CertidaoBiodigestor..pdf

23/07/2020 - 16:39:32

Mantenha-se a Decisão da Pregoeira de acordo
com a certidão emitida pela mesma, a qual
segue em anexo.
Certidaobiodigestor..pdf

0002 - Serviços de instalação completa do sistema com todos os custos e encargos devidos.

Intenções de Recurso



CPNJ Data de Envio Intenção JulgamentoCPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

05.573.061/0001-61 08/07/2020 - 11:01:20

Conforme orientação da pregoeira e Portal Compras Públicas, estamos
enviando a documentação solicitada via e-mail do Setor de Licitações de
Marituba com cópia para o Portal Compras Públicas dentro do novo prazo
estipulado.

Deferido

03.890.275/0001-36 08/07/2020 - 12:16:08
Seguindo orientações enviaremos documentações solicitadas dentro do
prazo indicado para o email indicado no edital
licitasemedmarituba@gmail.com

Deferido

Recursos

CPNJ Data de Envio Recurso Julgamento

05.573.061/0001-61 09/07/2020 - 14:33:17

Em anexo conforme o solicitado - Alvara de Funcionamento - Biomovement
Ambiental EIRELI e Atestados de Capacidade Técnica (Empresas) - com
reconhecimento de firma em cartório
DocumentosBiomovementambiental..pdf

Indeferido

03.890.275/0001-36 09/07/2020 - 16:06:33
Documentos Círios Comercio
Cirios..rar

Indeferido

Julgamento

Data do Julgamento Justificativa

20/07/2020 - 10:00:20

Mantenha-se a Decisão da Pregoeira de acordo
com a certidão emitida pela mesma, a qual
segue em anexo.
CertidaoBiodigestor..pdf

23/07/2020 - 16:40:04

Mantenha-se a Decisão da Pregoeira de acordo
com a certidão emitida pela mesma, a qual
segue em anexo.
Certidaobiodigestor..pdf

Chat
Data Apelido Frase
30/06/2020 - 09:38:38 Pregoeiro Bom dia Senhores licitantes, estamos dando inicio a analise das propostas.

30/06/2020 - 09:38:41 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

30/06/2020 - 09:42:04 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

30/06/2020 - 09:42:05 Sistema

Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do
caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.

30/06/2020 - 09:42:05 Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será
desconsiderado.

30/06/2020 - 09:42:05 Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

30/06/2020 - 09:45:43 Pregoeiro Senhores licitantes, iremos dar inicio a fase de lances.

30/06/2020 - 09:46:00 Pregoeiro

Ressaltamos que com base na Lei de Licitações artigo 48, preços manifestadamente inexequíveis são
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e com os coeficientes de produtividade,
assim esta administração não aceitará preços fora do praticado no mercado, estando a empresa
sujeita as penalidades, caso insista em ofertar preços inexequíveis, sem a devida comprovação de
execução, que poderá ser solicitado pela Pregoeira.

30/06/2020 - 09:46:10 Pregoeiro Conforme o que preconiza os itens 18.2; 18.3; 18.4 do Edital. (ato vinculatório e convocatório)

30/06/2020 - 09:46:26 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2020 - 09:46:26 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2020 - 09:56:28 Sistema
O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

30/06/2020 - 09:56:28 Sistema
O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 5.950,00 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0001 até 30/06/2020 às 10:01:28.

30/06/2020 - 09:58:25 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2020 - 09:58:25 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2020 - 10:01:31 Sistema O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

30/06/2020 - 10:01:31 Sistema O item 0001 foi encerrado.

30/06/2020 - 10:08:25 Sistema O item 0002 foi encerrado.

30/06/2020 - 10:09:03 Sistema
O item 0001 teve como arrematante BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário
de R$ 5.900,00 e marca Biodigestor Anaeróbio 4kg (HB 2.0).

30/06/2020 - 10:09:03 Sistema
O item 0002 teve como arrematante Cirios Comercio e Edição - ME com valor unitário de R$ 1.500,00 e
marca N/C.

30/06/2020 - 10:09:03 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

30/06/2020 - 10:10:20 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/06/2020 às 12:10.

30/06/2020 - 10:18:51 Pregoeiro
Solicito aos licitantes que ofertem seus melhores preços, e em seguida envie a proposta readquada ao
último lance ofertado.

30/06/2020 - 10:38:58 Sistema Proposta readequada do item 0002 foram anexadas ao processo.

30/06/2020 - 10:52:18 Pregoeiro
Peço aos licitantes que observem o prazo limite para negociação e envio das propostas adequadas via
sistema.

30/06/2020 - 11:00:32 Pregoeiro Ainda não consta no sistema a proposta readequada do item 001.



Data Apelido Frase
30/06/2020 - 11:03:14 Sistema Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.

30/06/2020 - 12:35:19 Pregoeiro Senhores licitantes, estamos analisando as propostas readequadas e documentação de habilitação.

30/06/2020 - 16:26:37 Pregoeiro
Boa tarde Senhores Licitantes, concluímos a analise das propostas readequadas e documentação de
habilitação.

30/06/2020 - 16:41:16 Sistema O fornecedor BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI foi inabilitado no processo.

30/06/2020 - 16:41:16 Sistema

Motivo: Por descumprir o item 20.1.2 alínea “b”, conforme previsto instrumento convocatório, que em
se tratando de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito privado deverá
constar firma reconhecida em cartório, bem como não apresentação do alvará de funcionamento
conforme o item 20.1.5 alínea “a” do edital.

30/06/2020 - 16:41:16 Sistema O fornecedor BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

30/06/2020 - 16:41:16 Sistema

Motivo: Por descumprir o item 20.1.2 alínea “b”, conforme previsto instrumento convocatório, que em
se tratando de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito privado deverá
constar firma reconhecida em cartório, bem como não apresentação do alvará de funcionamento
conforme o item 20.1.5 alínea “a” do edital.

30/06/2020 - 16:41:16 Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante Cirios Comercio e Edição com valor unitário de R$ 5.950,00 e
marca HB 2.0.

30/06/2020 - 16:59:47 Sistema O fornecedor Cirios Comercio e Edição foi inabilitado no processo.

30/06/2020 - 16:59:47 Sistema

Motivo: Por descumprimento do item: 20.1.1 alínea “a”, tendo em vista a não apresentação da Cédula
de identidade de um dos sócios, e não apresentação dos documentos solicitados nos itens 20.1.1
alínea “f”; 20.1.3 alínea “b”, bem como desconformidade dos itens 20.1.3 alínea “c” estando o balanço
não registrado em Junta Comercial, e 20.1.4 alínea “a” por não possui atividade econômica compatível
para o item arremato conforme apresentação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ,
informação também verificado no Contrato Social apresentado.

30/06/2020 - 16:59:47 Sistema
O fornecedor Cirios Comercio e Edição foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

30/06/2020 - 16:59:47 Sistema

Motivo: Por descumprimento do item: 20.1.1 alínea “a”, tendo em vista a não apresentação da Cédula
de identidade de um dos sócios, e não apresentação dos documentos solicitados nos itens 20.1.1
alínea “f”; 20.1.3 alínea “b”, bem como desconformidade dos itens 20.1.3 alínea “c” estando o balanço
não registrado em Junta Comercial, e 20.1.4 alínea “a” por não possui atividade econômica compatível
para o item arremato conforme apresentação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ,
informação também verificado no Contrato Social apresentado.

30/06/2020 - 16:59:47 Sistema
O fornecedor Cirios Comercio e Edição foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

30/06/2020 - 16:59:47 Sistema

Motivo: Por descumprimento do item: 20.1.1 alínea “a”, tendo em vista a não apresentação da Cédula
de identidade de um dos sócios, e não apresentação dos documentos solicitados nos itens 20.1.1
alínea “f”; 20.1.3 alínea “b”, bem como desconformidade dos itens 20.1.3 alínea “c” estando o balanço
não registrado em Junta Comercial, e 20.1.4 alínea “a” por não possui atividade econômica compatível
para o item arremato conforme apresentação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ,
informação também verificado no Contrato Social apresentado.

30/06/2020 - 17:11:39 Pregoeiro

Conforme decisão emitida pela Pregoeira e equipe de apoio, as licitantes foram inabilitadas pelos
motivos expostos. Tendo em vista o ocorrido decidimos pela aplicabilidade do Art. 48, `PAR` 3º da Lei
Federal nº 8.666/93, fixando aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova
documentação. Desde já a reabertura da presente sessão fica designada para o dia 10 de julho de
2020, as 10h.

07/07/2020 - 10:23:11 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 10/07/2020 às 10:00.

07/07/2020 - 12:28:19 Pregoeiro

Conforme E-mail recebido, foi informado pela empresa CIRIOS COMÉRCIO E EDIÇÃO LTDA que o sistema
não disponibiliza campo para anexar nova documentação, isto posto, foi feito uma analise pela
Pregoeira a qual constatou a veracidade das informações, e assim informa aos licitantes que em razão
da impossibilidade de anexar documentos fica condicionada ao sistema a anexação dos mesmos no
campo recurso, uma vez que não há no sistema outra possibilidade de inclusão de documentos; assim
sendo esta pregoeira disponibiliza e-mail da CPL para enviou dos mesmos, constante no edital.

08/07/2020 - 09:54:28 Sistema
O fornecedor BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item
0001.

08/07/2020 - 10:33:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

08/07/2020 - 10:33:06 Sistema
Intenção: Conforme orientação da pregoeira e Portal Compras Públicas, estamos enviando a
documentação solicitada via e-mail do Setor de Licitações de Marituba com cópia para o Portal
Compras Públicas dentro do novo prazo estipulado.

08/07/2020 - 11:01:20 Sistema
O fornecedor BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item
0002.

08/07/2020 - 12:15:59 Sistema O fornecedor Cirios Comercio e Edição - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

08/07/2020 - 12:16:08 Sistema O fornecedor Cirios Comercio e Edição - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.

08/07/2020 - 13:14:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

08/07/2020 - 13:14:19 Sistema
Intenção: Seguindo orientações enviaremos documentações solicitadas dentro do prazo indicado para
o email indicado no edital licitasemedmarituba@gmail.com

08/07/2020 - 13:14:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

08/07/2020 - 13:14:21 Sistema
Intenção: Conforme orientação da pregoeira e Portal Compras Públicas, estamos enviando a
documentação solicitada via e-mail do Setor de Licitações de Marituba com cópia para o Portal
Compras Públicas dentro do novo prazo estipulado.

08/07/2020 - 13:14:23 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

08/07/2020 - 13:14:23 Sistema
Intenção: Seguindo orientações enviaremos documentações solicitadas dentro do prazo indicado para
o email indicado no edital licitasemedmarituba@gmail.com

09/07/2020 - 10:42:07 Sistema A data limite de intenção de recurso foi redefinida pelo pregoeiro para 09/07/2020 às 11:20.



Data Apelido Frase

09/07/2020 - 10:42:07 Sistema
Motivo: Considerando o deferimento das "intenções de recurso", para que se habilite o campo para
anexar as documentações anteriormente mencionadas.

09/07/2020 - 14:02:45 Sistema
O prazo para recursos foi definido pelo pregoeiro para 13/07/2020 às 10:00, com limite de contrarrazão
para 20/07/2020 às 10:00.

09/07/2020 - 14:32:51 Sistema O fornecedor BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.

09/07/2020 - 14:33:17 Sistema O fornecedor BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0002.

09/07/2020 - 16:04:48 Sistema O fornecedor Cirios Comercio e Edição - ME enviou recurso para o item 0001.

09/07/2020 - 16:06:33 Sistema O fornecedor Cirios Comercio e Edição - ME enviou recurso para o item 0002.

10/07/2020 - 10:00:55 Pregoeiro
Bom dia Senhores Licitantes, conforme designado anteriormente estamos reabrindo a sessão do
presente Pregão.

10/07/2020 - 10:05:43 Pregoeiro
Solicito que a mesma documentação apresentada no campo recurso seja anexada no campo de
contrarrazões para podermos dar continuidade a fase de habilitação.

10/07/2020 - 10:11:41 Pregoeiro

Após a verificação da nova documentação apresentada pelas licitantes através do campo recurso por
não haver campo especifico para tal procedimento no sistema eletrônico, bem como enviado para o E-
mail informado no instrumento convocatório, esta Pregoeira juntamente com a equipe de apoio,
decidiram pela HABILITAÇÃO das empresas arrematantes por terem apresentado a nova documentação
regularizada, de acordo com as exigências editalícias. Ressaltamos que apesar da empresa Cirios
Comércio e Edição ter declaro ser EPP a mesma não apresentou a documentação exigida no item
20.1.1 alínea 1Cf 1D do edital, não podendo se beneficiar da LC nº 123/2006.

10/07/2020 - 10:12:32 Sistema O fornecedor BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.

10/07/2020 - 10:12:32 Sistema

Motivo: Após a verificação da nova documentação apresentada pelas licitantes através do campo
recurso por não haver campo especifico para tal procedimento no sistema eletrônico, bem como
enviado para o E-mail informado no instrumento convocatório, esta Pregoeira juntamente com a
equipe de apoio, decidiram pela HABILITAÇÃO das empresas arrematantes por terem apresentado a
nova documentação regularizada, de acordo com as exigências editalícias.

10/07/2020 - 10:12:32 Sistema
Devido a reclassificação da empresa BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI a intenção de recurso para o
item 0001 está sendo indeferida.

10/07/2020 - 10:12:32 Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI com valor unitário de R$
5.900,00 e marca Biodigestor Anaeróbio 4kg (HB 2.0).

10/07/2020 - 10:12:55 Sistema O fornecedor Cirios Comercio e Edição foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0002.

10/07/2020 - 10:12:55 Sistema

Motivo: Após a verificação da nova documentação apresentada pelas licitantes através do campo
recurso por não haver campo especifico para tal procedimento no sistema eletrônico, bem como
enviado para o E-mail informado no instrumento convocatório, esta Pregoeira juntamente com a
equipe de apoio, decidiram pela HABILITAÇÃO das empresas arrematantes por terem apresentado a
nova documentação regularizada, de acordo com as exigências editalícias. Ressaltamos que apesar da
empresa Cirios Comércio e Edição ter declaro ser EPP a mesma não apresentou a documentação
exigida no item 20.1.1 alínea “f” do edital, não podendo se beneficiar da LC nº 123/2006.

10/07/2020 - 10:12:55 Sistema
Devido a reclassificação da empresa Cirios Comercio e Edição a intenção de recurso para o item 0002
está sendo indeferida.

10/07/2020 - 10:12:55 Sistema
O item 0002 tem como novo arrematante Cirios Comercio e Edição com valor unitário de R$ 1.500,00 e
marca N/C.

10/07/2020 - 10:14:36 Sistema O fornecedor Cirios Comercio e Edição foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.

10/07/2020 - 10:14:36 Sistema

Motivo: Após a verificação da nova documentação apresentada pelas licitantes através do campo
recurso por não haver campo especifico para tal procedimento no sistema eletrônico, bem como
enviado para o E-mail informado no instrumento convocatório, esta Pregoeira juntamente com a
equipe de apoio, decidiram pela HABILITAÇÃO das empresas arrematantes por terem apresentado a
nova documentação regularizada, de acordo com as exigências editalícias. Ressaltamos que apesar da
empresa Cirios Comércio e Edição ter declaro ser EPP a mesma não apresentou a documentação
exigida no item 20.1.1 alínea “f” do edital, não podendo se beneficiar da LC nº 123/2006.

10/07/2020 - 10:15:07 Sistema O fornecedor BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0002.

10/07/2020 - 10:15:07 Sistema

Motivo: Após a verificação da nova documentação apresentada pelas licitantes através do campo
recurso por não haver campo especifico para tal procedimento no sistema eletrônico, bem como
enviado para o E-mail informado no instrumento convocatório, esta Pregoeira juntamente com a
equipe de apoio, decidiram pela HABILITAÇÃO das empresas arrematantes por terem apresentado a
nova documentação regularizada, de acordo com as exigências editalícias.

10/07/2020 - 10:17:27 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI.

10/07/2020 - 10:17:37 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirios Comercio e Edição.

10/07/2020 - 10:33:00 Pregoeiro
Conforme exposto, as arrematantes encontram-se HABILITADAS, aguardando apenas transcorrer o
prazo recursal para prosseguimento dos demais procedimentos. Nada mais havendo a tratar encerra-se
a presente sessão.

20/07/2020 - 14:30:42 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

23/07/2020 - 13:39:08 Sistema
Por um erro de sistema, nas reclassificações da empresa Cirios Comercio e Edição o sistema registrou
que a intenções de recurso para o item 0002 estavam sendo indeferidas. O julgamento das intenções
de recurso foi revertido para a situação anterior as reclassificações.

23/07/2020 - 13:39:08 Sistema
Por um erro de sistema, nas reclassificações da empresa BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI o sistema
registrou que a intenções de recurso para o item 0001 estavam sendo indeferidas. O julgamento das
intenções de recurso foi revertido para a situação anterior as reclassificações.

23/07/2020 - 16:43:34 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por Katia Cristina de Souza Santos.

23/07/2020 - 16:43:39 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Katia Cristina de Souza Santos.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme
indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.



Lillian Witte Nogueira de Oliveira
Pregoeiro(a)

Katia Cristina de Souza Santos
Autoridade Competente

THAYANNE ALVEZ BALDEZ
Apoio

ALDINEIA DE SOUZA E SOUZA
Apoio

ADRIANA LOBATO DE MIRANDA
Apoio
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