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Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
cone:(19) 3867 9801/ 9780/ 9757/ 9707/ 9825/ 9792/ 9786

Prefeitura do Município e Jaauariúoq

ATA REFERENTE A ENTREGA DE CND(Em cumprimento da Lei Federal n'

123/2006 e Lei Federal n' 147/2014)

Pregão Presencial n' 130/2019 - Procedimento Licitatório n' 265/2019

Objeto: Prestação de serviços de limpeza, retirada, transporte e disposição de material

proveniente de tratamento da Estações Elevatórias, do lodo desaguado das Estações de

Tratamento de Esgoto e destinação ambientalmente adequada em aterro sanitário

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2020, às llh52min, a empresa Consterpat

Transportes Eireli - ME, inscrita sob o CNPJ n' 23.423.715/0001-52, apresentou a Prova de

Regularidade exigida na cláusula 9.5.6. do edital, cumprindo o prazo previamente estipulado

em cláusula 9.6.2.1. do Edital.

Diante da apresentação de tal prova de regularidade no prazo estabelecido; e,

considerando que os demais documentos encontram-se vigentes na presente data; e,

considerando que os valores negociados na sessão pública do dia 14 de janeiro de 2020 estão

de acordo com os parâmetros constantes no processo lícítatório. Adjudica o objeto para a

empresa Consterpat Transportes Eirelí - ME, inscrita sob o CNPJ n' 23.423.715/0001-52,

pelo valor global de R$ 609.967.20 (seiscentos e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais

e vinte centavos).

Segue anexo a esta Ata, a cópia do e-mail enviado pela empresa adjudicatária

juntamente com a Prova de Regularidade. Peço para que esta adjudicação seja enviada aos

licitantes participantes do certame (via e-mail) e em seguida encaminhe para os
procedimentos de praxe

Aline Fernanda Arruda Leite

Pregoeira

Equipe de Apoio
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Aline - Licitações

De:
Enviado em
Para:
Assunto:
Anexos:

consterpatterraplenagem@ bol.com.br
terça-feira. 28 de janeiro de 2020 11:52
Alinn lir-itnrãpç

RE: RES: Solicitação de Prazo
CERTIDÃO CAIXA ECONOMICA .pdf

Ola, Bom Dia l

Segue em Anexo certidão negativa de Débito junto a Caixa Económica devidamente regularizada l

Att

Consterpat Transporte

De: "Aline - Licitações" <aline itacoes@)aguariuna.sp.gov.br>
Enç'fada: 2020/01/21 16:24:57
Para: consterpatterraplenagem(@bol.com.br

Cc: ceprolres@gmail.com, comercial@metropolitanaambiental.com.br, tema(ãtemaambiental.com.br
ecotransporteseirelli@gmail.com, multilixo@uol.com.br, luciano@multilixo.com .br,
brunosi lva(@ multilixo.com.br
Assunto: RES: Solicitação de Prazo

Boa tardei

Considerando que o prazo para apresentação da CN D exigida em cláusula 9.5.6., findou-se na data de hoje, ou seja,
dia 21 de janeiro de 2020; ' ''-' '- '-'-'
Considerando que empresa Consterpat Transportes Eirelí - ME, solicitou a prorrogação do prazo para apresentar a
CND devidamente regularizada;

Comunico a todos os interessados que o prazo para apresentação da CND exigida em cláusula 9.5.6. do Edital, fica
prorrogado por igual período, ou seja, até o dia 28 dejaneíro de 2020.

Sem mais,

Aline Leite - Pregoeíra

De: consterpatterraplenagem@bol.com.brlmailto:consterpatterraplenagem@bol.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 20 de janeiro de 2020 13:55
Para: Alíne - Licitações
Assunto: Solicitação de Prazo

Olá, boa tarde l

Amanhã (21 ) vence o prazo De 5 dias para a empresa Consterpat apresentar CND de rGTi;7

Gostaríamos de informar a V. Sra que o contador contábil da Consterpat se dirigiu até uma agência Caixa
Económica e a divergência necessária para a emissão da CND já foi solucionada, entretanto no momento e
CND ainda não se encontra disponível.

/l



Desta forma, solicitamos o prazo de mais 05 dias, a contar do vencimento originário, para apresentação da
CNDdoFGTS.

Atenciosamente

Consterpat Transportes Eireli



17/01/2020 Consulta Regularidade do Empregador

.AI X.4 =1CC) Nt3F.4 iC;P. :FEt)E RA.L

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscrição: 23.423.715/0001-52
RaZãO SOCIal:CONSTERPAT TRANSPORTES EIRELI ME

Endereço: R DA SOLIDARIEDADE 972/ JARDIM PAZ/ AMERICANA/ sp/ 13470-460

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de ll de maio de 1990, certifica que, nesta data. a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/01/2020 a 15/02/2020

Certificação Número: 2020011707470779106691

Informação obtida em 17/01/2020 08:27:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pagos/consultaEmpregador.jsf 1/1


