
Prefeitura Municipal de Altos

Pregão Eletrônico nº 00009/2021
Objeto: Registro de Preços para a futura contratação de empresa especializada na execução dos serviços de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e disposição de resíduos sólidos, lixo e perfurocortantes provenientes dos serviços de saúde e demais órgãos 
pertinentes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Altos PI

Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2021, às 10:10hs, o(a) Prefeitura Municipal de Altos, CNPJ - 06.554.794/0001-11, realizou o 
Pregão Eletrônico em epígrafe conduzido pelo Pregoeiro(a), Sr(a). Luiz Felipe Brito, com o objetivo de adquirir Registro de Preços 
para a futura contratação de empresa especializada na execução dos serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição 
de resíduos sólidos, lixo e perfurocortantes provenientes dos serviços de saúde e demais órgãos pertinentes, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Altos PI,conforme especificações e quantidades definidas no ato 
convocatório.

Empresas Participantes:

Sterlix Ambiental Piaui Tratamento de Residuos Ltda, CPF/CNPJ: 12.710.740/0001-09, ME/EPP:  Não

Lotes:

Lote 1 - Execução dos serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição de resíduos sólidos  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Adjudicado 

Classificação do(s) participante(s):
Empresa:Sterlix Ambiental Piaui Tratamento de Residuos Ltda
CPF/CNPJ:12.710.740/0001-09
Data Registro Oferta:12.710.740/0001-09
Hora Registro Oferta:18:05:34
Valor da Oferta:86.976,00
Marca do Produto:
  

Desclassificação(ôes): 
Nenhum participante desclassificado.
 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Superadas as etapas de Intenção e Registro de Recurso por parte dos licitantes, o Pregoeiro resolve:

Resultado Consolidado após encerramento da sessão

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do pregão eletrônico às 10: 57hs, do dia 27 de abril de 2021, sendo a 
respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do presente Pregão Eletrônico:

___________________________________________
Pregoeiro Luiz Felipe Brito


