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PREGÃO PRESENCIAL 20/2017 
Processo nº 234/2017 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de coleta de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e públicos no 

município de Miracatu 
 
 
 

JULGAMENTO FINAL  

 
 
 
 
 
 

 
Aos três dias do mês de Outubro do ano de 2017, os Membros da 

Comissão de Pregão designados pela Portaria nº 226 de 20 de julho de 2017 
reuniram-se na Sala de Licitações localizada no 7º andar do Paço Municipal 
situado a Avenida Dª Evarista de castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP 
para Julgamento Final do procedimento licitatório modalidade Pregão 
Presencial nº 20/2017 – Processo nº 234/2017 que tem como objeto a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta de 
resíduos sólidos domiciliares, comerciais e públicos no município de Miracatu, 
conforme segue descrito: 

 
Na data da realização do certame 21/09/2017  verificou-se que a 

empresa Arbor Limpeza Urbana Eireli – ME apresentou certidão federal 
vencida sendo-lhe concedido o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de 
nova certidão, bem como houveram manifestações de intenção de recurso 
administrativo por parte das empresas: Nissi Serviços e Obras Ltda – ME e 
Evolução Serviços e Soluções Ambientais Ltda – EPP, sendo que 
posteriormente somente a empresa Evolução Serviços e Soluções Ambientais 
Ltda – EPP ingressou com seu recurso na data de 22/09/2017. 

 
Após as devidas análises do recurso apresentado, julgamos pela 

Habilitação da empresa Evolução Serviços e Soluções Ambientais Ltda – EPP 
no presente procedimento, abrindo-se o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação de contra razões.  

 
Na data de 29/09/2017 decorreu o prazo para que a empresa Arbor 

Limpeza Urbana Eireli – ME apresentasse a nova certidão federal atualizada, 
ficando declarada inabilitada para prosseguimento no certame. 

 
Na data de 02/10/2017 decorreu o prazo para ingresso de contra 

razões por parte das empresas interessadas. 
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Diante de todo o exposto, e considerando estar esgotado todos os 

prazos legais para manifestações, JULGAMOS o resultado final deste 
procedimento licitatório, tendo como vencedora a empresa Evolução Serviços e 
Soluções Ambientais Ltda – EPP, CNPJ nº 27.740.311/0001-43 com o valor de 
R$ 119,00 (cento e dezenove reais) a tonelada coletada de resíduos sólidos 
domiciliares, comerciais e públicos. 

 
 

 

CEZAR AUGUSTO DE MORAES 
Pregoeiro 
 
 
 
KÁTIA PATRICIA MALAQUIAS DOS SANTOS 
Equipe de Apoio 
 
 
 
ROSEMEIRE APARECIDA DE JESUS ROSSI  
Equipe de Apoio 
 
 
 
NICOLI DOS SANTOS AMARAL 
Equipe de Apoio 
 
 


