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Pregão Eletrônico

926254.152021 .5788 .4815 .71074365

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
Serviço de Limpeza Urbana

 
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

Nº 00015/2021
 

Às 09:00 horas do dia 13 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal OS 04/2021 de 27/04/2021, 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 9400005321/201981, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00015/2021. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Contratação de laboratório acreditado pelo INMETRO para avaliar os parâmetros e
indicadores da eficácia do tratamento do efluente na Usina de Tratamento de Chorume - UTC, localizada no Aterro
Sanitário de Brasília - ASB, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 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: Laboratório - análise química
Descrição Complementar: Coleta e analise de amostras referentes ao tratamento do chorume na Unidade de
Tratamento de Chorume - UTC - dentro da área do ASB
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 85.119,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: CONAGUA AMBIENTAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 85.119,0000 e com valor negociado a R$
84.240,0000 .

Histórico
Item: 1 - Laboratório - análise química

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
01.615.998/0001-00 CONAGUA

AMBIENTAL
LTDA

Não Não 1 R$ 85.119,0000 R$ 85.119,0000 13/10/2021
08:39:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coleta e analise de amostras referentes ao tratamento do
chorume na Unidade de Tratamento de Chorume - UTC - dentro da área do ASB 
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$ 85.119,0000 01.615.998/0001-00 13/10/2021 09:00:00:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 13/10/2021
09:00:02 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

13/10/2021
09:10:03 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

13/10/2021
09:10:52 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 13/10/2021
09:10:52 Item encerrado.

Abertura do
prazo -

13/10/2021
09:32:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor CONAGUA AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:
01.615.998/0001-00.
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Convocação
anexo
Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

13/10/2021
09:58:30

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONAGUA AMBIENTAL LTDA,
CNPJ/CPF: 01.615.998/0001-00.

Em análise 13/10/2021
10:20:36 Item Em Análise. Motivo: Envio da proposta negociada ao setor técnico para análise.

Desfeito
situação em
análise

13/10/2021
16:30:04 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise técnica realizada pelo setor.

Aceite de
proposta

13/10/2021
16:36:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONAGUA AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:
01.615.998/0001-00, pelo melhor lance de R$ 85.119,0000 e com valor negociado a R$
84.240,0000. Motivo: Proposta e habilitação atendem aos requisitos do Edital. E foi negociada
com o valor de R$ 84.240,00.

Habilitação de
fornecedor

13/10/2021
16:51:55

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONAGUA AMBIENTAL LTDA - CNPJ/CPF:
01.615.998/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 13/10/2021
09:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão
estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre

08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 13/10/2021

09:00:02
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 13/10/2021
09:10:03

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 13/10/2021
09:10:52

O item 1 está encerrado.

Sistema 13/10/2021
09:11:01

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 13/10/2021
09:12:14

Bom dia a todos os licitantes.

Pregoeiro 13/10/2021
09:12:53

Iremos passar a etapa de negociação conforme item 10 do edital.

Pregoeiro 13/10/2021
09:14:24

Para CONAGUA AMBIENTAL LTDA - Caro licitante, qual é a melhor proposta que pode
oferecer para o item objeto desta licitação?

Pregoeiro 13/10/2021
09:15:08

Para CONAGUA AMBIENTAL LTDA - O chat permanecerá aberto para sua
manifestação.

01.615.998/0001-
00

13/10/2021
09:16:42

Bom dia! conseguimos o valor de R$ 84.780,00

Pregoeiro 13/10/2021
09:18:35

Para CONAGUA AMBIENTAL LTDA - Obrigado pela manifestação.

Pregoeiro 13/10/2021
09:21:11

Para CONAGUA AMBIENTAL LTDA - Consegue chegar em um valor inferior a R$
84.267,81 que é a variação de 1% referente ao preço total, como estabelecido no

edital?
Pregoeiro 13/10/2021

09:21:32
Para CONAGUA AMBIENTAL LTDA - O chat permanecerá aberto para sua

manifestação.
01.615.998/0001-

00
13/10/2021
09:23:52

sim, conseguimos: R$ 84.240,00

Pregoeiro 13/10/2021
09:26:55

Para CONAGUA AMBIENTAL LTDA - Obrigado pela manifestação.

Pregoeiro 13/10/2021
09:31:58

Para CONAGUA AMBIENTAL LTDA - Irei convocar o anexo para que envie a proposta
ajustada à negociação realizada, O prazo mínimo é de 2h conforme previsão do

edital, se for necessário a dilatação deste prazo, por gentileza se manifeste por e-
mail dentro deste prazo. Recomendo que verifique todas os documentos exigidos no

edital.
Sistema 13/10/2021

09:32:13
Senhor fornecedor CONAGUA AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 01.615.998/0001-00,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
01.615.998/0001-

00
13/10/2021
09:33:22

Ok, caso tenha que enviar mais algum documento podemos fazer agora ou somente
a proposta?

Pregoeiro 13/10/2021
09:42:51

Para CONAGUA AMBIENTAL LTDA - Caros, conforme o edital, neste momento
poderão enviar a proposta ajustada e documentos complementares.

Sistema 13/10/2021
09:58:30

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONAGUA AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:
01.615.998/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
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Pregoeiro 13/10/2021
10:07:58

Para CONAGUA AMBIENTAL LTDA - Caro licitante, informo que o prazo para envio do
anexo previsto, no edital seria até as 11:32, gostaria de confirmar se algum

documento adicional ainda será enviado? Caso negativo irei encerrar a convocação
do anexo e passar para a fase de análise.

Pregoeiro 13/10/2021
10:08:12

Para CONAGUA AMBIENTAL LTDA - O chat permanecerá aberto para sua
manifestação.

01.615.998/0001-
00

13/10/2021
10:12:16

não Sr. pregoeiro, enviamos todos juntos a proposta no ultimo anexo. Obrigada.

Pregoeiro 13/10/2021
10:14:27

Para CONAGUA AMBIENTAL LTDA - Obrigado pela manifestação.

Pregoeiro 13/10/2021
10:17:40

Passarei agora a fase de julgamento das propostas, pelo carater técnico a proposta
será enviada para o setor apropriado para sua análise, após o julgamento que será

realizado no sistema e disponibilizado aos interessados.
Pregoeiro 13/10/2021

10:18:18
Agradeço a participação de todos e desejo a todos um bom dia.

Pregoeiro 13/10/2021
16:41:53

Para CONAGUA AMBIENTAL LTDA - Boa tarde, caro licitante. Na análise da
documentação de Habilitação, verificou-se que o CNPJ não possui cadastro junto à
Secretaria de Economia do Distrito Federal, sem esse cadastro a contratação não

poderá ser efetivada.
Pregoeiro 13/10/2021

16:42:37
Para CONAGUA AMBIENTAL LTDA - Pelo princípio da razoabilidade, a habilitação da

proposta será realizada, mas as providências de inscrição deverão ser tomadas antes
da formalização do contrato, uma vez que se trata da única proposta apresentada.

Pregoeiro 13/10/2021
16:43:33

Para CONAGUA AMBIENTAL LTDA - Favor manifestar ciência. O chat permanecerá
aberto para sua manifestação.

Sistema 13/10/2021
16:51:57

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 13/10/2021
16:53:45

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/10/2021 às
17:15:00.

Pregoeiro 13/10/2021
16:54:36

Para CONAGUA AMBIENTAL LTDA - Favor manifestar ciência. O chat permanecerá
aberto para sua manifestação.

Pregoeiro 13/10/2021
17:05:44

Para CONAGUA AMBIENTAL LTDA - Caros, favor desconsiderar a manifestação de
ciência uma vez que as providências serão tomadas na fase de contratação.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 13/10/2021
08:53:25

Abertura da
sessão pública

13/10/2021
09:00:00 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

13/10/2021
09:11:01 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 13/10/2021
16:51:57 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

13/10/2021
16:53:45

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/10/2021 às
17:15:00.

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 17:26 horas do dia
13 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
NEFI DE SOUZA FREITAS 
Pregoeiro Oficial

NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA
Equipe de Apoio
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