ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: FEC - FEC - FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO I A UFF (RJ)
Licitação: (Ano: 2020/ FEC / Nº Processo: 527426-3)
às 10:06:08 horas do dia 11/11/2020 no endereço RUA MIGUEL DE FRIAS-123, bairro
ICARAI, da cidade de NITEROI - RJ, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ELAINE
BATALHA MARTINS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,
para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 527426-3 2020/008/2020 que tem por objeto Contratação de empresa especializada para execução
das seguintes atividades: i) coleta de amostras de água para análise físico-química e
bacteriológica em poços artesianos e na rede de distribuição; ii) coleta de amostras de água
e sedimento em ambientes lênticos; iii) coleta de amostras de ictioplancton e zooplancton
em ambientes lênticos; iv) análises laboratoriais; e v) apoio ao programa Lagoas Vivas, em
atendimento às necessidades do Projeto AEQUOR UFF Centro de Estudos, Pesquisas e
Formação Avançada em Saneamento, Meio Ambiente Costeiro e Oceanografia, da
Universidade Federal Fluminense UFF.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução das seguintes atividades: i)
coleta de amostras de água para análise físico-química e bacteriológica em poços
artesianos e na rede de distribuição; ii) coleta de amostras de água e sedimento em
ambientes lênticos; iii) coleta de amostras de ictioplancton e zooplancton em ambientes
lênticos; iv) análises laboratoriais; e v) apoio ao programa Lagoas Vivas, em atendimento às
necessidades do Projeto AEQUOR UFF Centro de Estudos, Pesquisas e Formação
Avançada em Saneamento, Meio Ambiente Costeiro e Oceanografia, da Universidade
Federal Fluminense UFF.
Data-Hora

Fornecedor

10/11/2020 18:49:47:348 MONA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Proposta
R$ 8.357.794,80

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os
seguintes menores preços:
Lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução das seguintes atividades: i)
coleta de amostras de água para análise físico-química e bacteriológica em poços
artesianos e na rede de distribuição; ii) coleta de amostras de água e sedimento em
ambientes lênticos; iii) coleta de amostras de ictioplancton e zooplancton em ambientes
13/11/2020
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lênticos; iv) análises laboratoriais; e v) apoio ao programa Lagoas Vivas, em atendimento às
necessidades do Projeto AEQUOR UFF Centro de Estudos, Pesquisas e Formação
Avançada em Saneamento, Meio Ambiente Costeiro e Oceanografia, da Universidade
Federal Fluminense UFF.
Data-Hora

Fornecedor

10/11/2020 18:49:47:348 MONA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Lance
R$ 8.357.794,80

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 11/11/2020, às 10:25:32 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada
para execução das seguintes atividades: i) coleta de amostras de água para análise físicoquímica e bacteriológica em poços artesianos e na rede de distribuição; ii) coleta de
amostras de água e sedimento em ambientes lênticos; iii) coleta de amostras de
ictioplancton e zooplancton em ambientes lênticos; iv) análises laboratoriais; e v) apoio ao
programa Lagoas Vivas, em atendimento às necessidades do Projeto AEQUOR UFF
Centro de Estudos, Pesquisas e Formação Avançada em Saneamento, Meio Ambiente
Costeiro e Oceanografia, da Universidade Federal Fluminense UFF. - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 12/11/2020, às 16:19:51 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 12/11/2020, às 16:19:51 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada
para execução das seguintes atividades: i) coleta de amostras de água para análise físicoquímica e bacteriológica em poços artesianos e na rede de distribuição; ii) coleta de
amostras de água e sedimento em ambientes lênticos; iii) coleta de amostras de
ictioplancton e zooplancton em ambientes lênticos; iv) análises laboratoriais; e v) apoio ao
programa Lagoas Vivas, em atendimento às necessidades do Projeto AEQUOR UFF
Centro de Estudos, Pesquisas e Formação Avançada em Saneamento, Meio Ambiente
Costeiro e Oceanografia, da Universidade Federal Fluminense UFF. - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
vencedor para o lote 01 a proponente MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. No dia
12/11/2020, às 16:58:00 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 12/11/2020, às 16:58:00 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada
para execução das seguintes atividades: i) coleta de amostras de água para análise físico13/11/2020
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química e bacteriológica em poços artesianos e na rede de distribuição; ii) coleta de
amostras de água e sedimento em ambientes lênticos; iii) coleta de amostras de
ictioplancton e zooplancton em ambientes lênticos; iv) análises laboratoriais; e v) apoio ao
programa Lagoas Vivas, em atendimento às necessidades do Projeto AEQUOR UFF
Centro de Estudos, Pesquisas e Formação Avançada em Saneamento, Meio Ambiente
Costeiro e Oceanografia, da Universidade Federal Fluminense UFF. - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao licitante
declarado vencedor.
No dia 12/11/2020, às 16:58:00 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada
para execução das seguintes atividades: i) coleta de amostras de água para análise físicoquímica e bacteriológica em poços artesianos e na rede de distribuição; ii) coleta de
amostras de água e sedimento em ambientes lênticos; iii) coleta de amostras de
ictioplancton e zooplancton em ambientes lênticos; iv) análises laboratoriais; e v) apoio ao
programa Lagoas Vivas, em atendimento às necessidades do Projeto AEQUOR UFF
Centro de Estudos, Pesquisas e Formação Avançada em Saneamento, Meio Ambiente
Costeiro e Oceanografia, da Universidade Federal Fluminense UFF. - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MONA CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA com o valor R$ 7.971.485,07.
No dia 12/11/2020, às 18:26:00 horas, a autoridade competente da licitação - ALBERTO
DI SABBATO - alterou a situação da licitação para homologada.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.
ELAINE BATALHA MARTINS
Pregoeiro da disputa
ALBERTO DI SABBATO
Autoridade Competente
VIVIAN MILAGRES SIQUEIRA
Membro Equipe Apoio
Proponente:
07.322.866/0001-68 MONA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
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