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ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2018

Ao(s) treze dia(s) do mês de Junho do ano de Dois Mil e Dezoito, às Dez Horas, nas dependências da Centro 
Administrativo, sito à Rua Rubert, 900, nesta cidade de Fortaleza dos Valos, reuniu-se a Juliano Adolfo Wagner,  
pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 6145 de 21/08/2017, com a finalidade de proceder o 
julgamento do Processo Administrativo Licitatório nº 24/2018, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão 
Presencial nº 16/2018. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das 
empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRESENTES

NOME REPRESENTANTE C.P.F.

ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA. Roberto Daniel Batista de Vargas 83231900034

Evelize L P Ruppenthal Cia Ltda ME Leandro Ruppenthal 94765430006

Dando prosseguimento nos termos do item 4.3 do Edital, o(a) pregoeiro(a) passou a realizar o credencialmento das 
licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

NOME REPRESENTANTE CIDADE

ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA. Roberto Daniel Batista de 
Vargas

Tapera - RS

Evelize L P Ruppenthal Cia Ltda ME Leandro Ruppenthal Quinze de Novembro - 
RS

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das 
propostas, Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:
 

Item: 1 - Contratação dos serviços de coleta seletiva, com caminhão coletor com compactador de lixo, 
transporte e destinação final de resíduos domiciliares e das atividades comerciais do Município de Fortaleza 
dos Valos, compreendendo a coleta estimada mensal de 50 T (cinquenta toneladas), compreendendo:  
1.1 - Execução da coleta às segundas e sextas-feiras, dos resíduos sólidos domiciliares orgânicos e das atividades 
comerciais e às quartas feiras, dos resíduos sólidos domiciliares inorgânicos e das atividades comerciais, no 
perímetro urbano da cidade de Fortaleza dos Valos - RS, conforme roteiro estabelecido no Anexo I deste 
Edital;  
1.2 - coleta, com caminhão coletor com compactador de lixo, às segundas e sextas-feiras, dos resíduos sólidos 
domiciliares orgânicos e das atividades comerciais e às quartas feiras, dos resíduos sólidos domiciliares 
inorgânicos e das atividades comerciais, coletado pelo Município nas áreas urbanas dos Distritos e 
disponibilizados na sede do Município;  
1.3 - Os resíduos domiciliares e de atividades comerciais deverão ser acondicionados em embalagens de plástico 
de até 100 litros;  
1.4 - A distância a ser percorrida em cada coleta, nas ruas e avenidas do Município e de 51km (cinquenta e um 
quilômetros).  
1.5 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de solicitar um programa de educação ambiental com vista à 
separação correta do lixo seco e orgânico, envolvendo as escolas e a comunidade.  

Empresa: 27500 - ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA.
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Proposta Inicial: 20.915,750

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1 Valor do Lance: 19.520,460

Lance Verbal Nº: 2 Valor do Lance: 19.131,750

Empresa: 27516 - Evelize L P Ruppenthal Cia Ltda ME

Proposta Inicial: 19.717,640

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1 Valor do Lance: 19.325,000

Lance Verbal Nº: 2 Valor do Lance: 18.940,000

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura dos envelopes nº 02 - 
Documentação da Empresa licitante no certame, sendo assim todas habilitadas. Dando prosseguimento e aceito os 
preços propostos de valor mais baixo, o pregoeiro, proclamou vencedores da presente licitação as seguinte licitantes 
com os respectivos itens:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS

Item Fornecedor Quant. Lance Vlr. Total

1 - Contratação dos serviços de 
coleta seletiva, com caminhão 
coletor com compactador de lixo, 
transporte e destinação final de 
resíduos domiciliares e das 
atividades comerciais do 
Município de Fortaleza dos Valos, 
compreendendo a coleta estimada 
mensal de 50 T (cinquenta 
toneladas), compreendendo:  
1.1 - Execução da coleta às 
segundas e sextas-feiras, dos 
resíduos sólidos domiciliares 
orgânicos e das atividades 
comerciais e às quartas feiras, dos 
resíduos sólidos domiciliares 
inorgânicos e das atividades 
comerciais, no perímetro urbano 
da cidade de Fortaleza dos Valos - 
RS, conforme roteiro estabelecido 
no Anexo I deste Edital;  
1.2 - coleta, com caminhão coletor 
com compactador de lixo, às 
segundas e sextas-feiras, dos 
resíduos sólidos domiciliares 
orgânicos e das atividades 
comerciais e às quartas feiras, dos 
resíduos sólidos domiciliares 
inorgânicos e das atividades 
comerciais, coletado pelo 
Município nas áreas urbanas dos 

Evelize L P Ruppenthal Cia Ltda 
ME

12,00 18.940,00000 227.280,00
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Distritos e disponibilizados na sede 
do Município;  
1.3 - Os resíduos domiciliares e de 
atividades comerciais deverão ser 
acondicionados em embalagens de 
plástico de até 100 litros;  
1.4 - A distância a ser percorrida 
em cada coleta, nas ruas e avenidas 
do Município e de 51km 
(cinquenta e um quilômetros).  
1.5 - A CONTRATANTE reserva-
se o direito de solicitar um 
programa de educação ambiental 
com vista à separação correta do 
lixo seco e orgânico, envolvendo 
as escolas e a comunidade.  

A empresa Ecosul, representada pelo Sr. Roberto Daniel Batista de Vargas, manifestou intenção de interpor recurso da 
decisão da Comisão, pelos motivos adiante descritos: - Tanto a Proposta quanto a documentação de hablilitação da 
licitante Evelize Roppenthal Cia Ltda - ME apresentam-se de forma irregular, sendo-lhe concedido o prazo recursal 
legal de três dias. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata 
pelo pregoeiro e a equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

Juliano Adolfo Wagner
Pregoeiro

Portaria Nº 6145 de 21/08/2017

EQUIPE DE APOIO

ANTONIO MARCOS SCHMIDT 
CARPES

Equipe de Apoio

____________________________
KERLI MARANGON DE MELLO
     Telefonista Rural

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Nome da Empresa Representante

ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA. Roberto Daniel Batista de Vargas

Evelize L P Ruppenthal Cia Ltda ME Leandro Ruppenthal


