13/10/2017

Compras Eletrônicas

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
EDITAL: 0104/2017

PROCESSO: 01407.000.010

Em 13/10/2017, às 11:00 horas, na PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ-RS, sito à R.GENERAL ANDRADE NEVES - 18º ANDAR CENTRO - PORTO ALEGRE - RS, na Sala de Pregão, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio,
designados pelo ato n.º 1265/2017, publicado em 15/05/2017, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e
disposição final de Resíduos de Serviço de Saúde, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos.
Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico
Recurso Administrativo: exclusivamente pelo sistema eletrônico
O(A) Pregoeiro(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de preços apresentadas e, a partir do horário previsto
no Edital, iniciou a sessão pública de disputa na modalidade de pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços e em perfeita
consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no Edital.

LOTE: 1 - Serviços de Coleta
Homologação
Pendente.
Resultado
Pela inexistência de propostas para o lote, em 13/10/2017 09:06 encerrou a sessão pública deste lote.

Informações do Lote
Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP
Início do recebimento de propostas: 27/09/2017 08:30

Fim do recebimento de propostas: 13/10/2017 09:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s)

Unidade dos lances: Monetária (R$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente

Decremento mínimo dos lances: 1,00 (em percentual)

Situação: Deserto (encerrado)
Itens do lote de disputa
Item: 1
Descrição: 1002012 - Serviços de Coleta
Descrição complementar: Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final para 100 litros - volume médio mensal - de
resíduos de serviço de saúde. Resíduos do grupo A1 (sólidos infectantes); resíduos do grupo E (perfurantes e cortantes) e resíduos do
grupo B (revelador/fixador de Rx , peliculas RX e glutaraldeído 2% pós-uso). 90 % do volume total para os resíduos GrA1. Coleta 2
(duas) vezes ao mês, quinzenalmente, nos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, conforme
especificações constantes no Edital e seus Anexos.
Quantidade: 9

Unidade de fornecimento: MES

Item: 2
Descrição: 1002013 - Serviços de Coleta
Descrição complementar: Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final para 50 litros -volume médio mensal - de
resíduos de serviço de saúde. Inclui os resíduos do grupo A1 (sólidos infectantes); resíduos do grupo E (perfurantes e cortantes) e
resíduos do grupo B (revelador/fixador de Rx, películas Rx e glutaraldeído 2% pós-uso). Sendo 90 % do volume total para os resíduos
GrA1. Coleta 1 (uma) vez ao mês, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro,. conforme especificações constantes no Edital e seus
Anexos.
Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: MES

Propostas
Não há propostas para esse lote.
Lances
Nenhum lance foi dado.
Classificação
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Não há classificados.
Início/Encerramento
Evento

Data / Hora

Observação

Início

13/10/2017 09:01:00

Início da sessão de disputa

Encerramento

13/10/2017 09:06:16

Encerramento da sessão de disputa

Julgamento de Proposta
Prazos de envio de documentação
Não foram definidos prazos para recebimento de documentação de proposta.
Resultado do Julgamento de Proposta
Julgamento pendente.
Habilitação
Não há classificados
Intenções de Recursos Interpostas
Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso.
Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor
Não há registros de negociação.
Eventos do Lote
Evento

Data / Hora

Usuário

Abertura de propostas

13/10/2017 09:06:11

MARLY DE BARROS MONTEIRO

Encerramento manual

13/10/2017 09:06:16

MARLY DE BARROS MONTEIRO

Observação

Troca de Mensagens
Não há registros de troca de mensagens.

Não houve participantes para a licitação. Todas as disputas de lotes ficaram desertas.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a).

---------------------------------------------MARLY DE BARROS MONTEIRO
Pregoeiro(a)
----------- Data/Hora de Geração da Ata: 13/10/2017 11:58 -----------
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