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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE PROPOSTA 
 

Data 11/04/2022 Horário início: 08h30min 

Licitação /Modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

PROCESSO 
Nº 02/2022 
Nº 13/2022 

 

OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para serviços de limpeza urbana em geral, capinação, varrição, roçadas 
mecanizadas e manuais nas vias e logradouros públicos pavimentadas ou não, jardinagem, pintura de meio-fio, varrição 
mecanizada de vias e logradouros públicos, raspagem mecanizada de sarjetas e vias pavimentadas, serviços de 
desobstrução mecânica de bocas de lobo, ramais e galerias de águas pluviais, limpeza e saneamento da Orla durante a 
temporada de verão, com fornecimento de maquinários, equipamentos, materiais e mão de obra e a destinação dos 
resíduos em locais devidamente licenciados, conforme especificação contida neste Termo de Referência e seus Anexos. 

 

No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal de Itapoá, reuniram-se os Membros da Comissão 
Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 5286/2022, a fim de julgar e analisar a proposta de preço da 
empresa habilitada no certame em epígrafe, conforme Notificação nº 20/2022, publicada em 06/04/2022. Iniciada a sessão 
foi aberto o envelope de proposta de preço o qual se encontrava devidamente lacrado. A proposta da empresa foi analisada 
e achada conforme, chegando ao seguinte resultado classificatório: 
 

Class. Empresa 
Porcentagem de 
desconto aprox. 

Porcentagem da 
proposta aprox. 

Valor Total 

1º ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA 6,28% 93,72% R$ 5.587.554,64 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 Baixa Temporada – Março a Outubro  MÊS 8 R$ 422.675,50 R$ 3.381.404,00 

2 Alta Temporada - Novembro - Fevereiro MÊS 4 R$ 551.537,66 R$ 2.206.150,64 

VALOR TOTAL R$ 5.587.554,64 

 
A CPL baixou diligência ao art. 48, §1º, alínea “b” da Lei nº 8.666/93, in verbis:  
 

Art. 48. Serão desclassificadas: 
[...] 
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 
manifestamente inexequíveis, assim considerados 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 que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições 
estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se 
manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e 
serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 
por cento) do menor dos seguintes valores: 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor orçado pela administração, ou 
b) valor orçado pela administração 

 
No certame atual, a proponente apresentou proposta acima de 70% do valor orçado pela administração. Portanto a 
empresa ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA foi vencedora dessa licitação com o valor total de R$ 5.587.554,64 
(cinco milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro 
centavos). Observando que o valor total estimado para esta licitação foi de R$ 5.962.399,12 (cinco milhões e novecentos e 
sessenta dois mil e trezentos e noventa e nove reais e doze centavos). O representante da empresa ECOSYSTEM SERVIÇOS 
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URBANOS LTDA declina de seu direito de recurso. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo 
esta assinada por todos os presentes às 09h:45m. 
 
 
 
 
 

FERNANDA CRISTINA ROSA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 
 
 
 

DÉCIO FURTADO DE SOUZA JUNIOR 
MEMBRO TÉCNICO 

ARQUITETO E URBANISTA 

LAYRA DE OLIVEIRA 
1ª VICE-PRESIDENTE 

 
 

Licitante: 
 
 
 
 
ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA 
JOSIELTON DE LIMA 

 

 


