ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO º 011/2017 - PROCESSO º 034/2017

Às 08h30min horas do dia 02 de março de 2017, nas dependências do Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal de Rio Negro, reuniram-se os servidores designados pela Portaria Nº 002/2017, de 02 de janeiro de 2017,
sendo pregoeira ISABEL CRISTINA SOUZA e membro da Equipe de Apoio MARCIA ADRIANE ALVES, para
procederem ao credenciamento, recebimento dos envelopes, abertura das propostas, julgamento e classificação das
mesmas, que ocorreu na presença dos representantes, cujo objeto trata da CO TRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CO TROLE DE PRAGAS, conforme descritivos e quantitativos
discriminados em edital.
Foram credenciadas as seguintes empresas:
01
02
03

RAZÃO SOCIAL:
DEDETIZADORA E IMUNIZADORA CARACOL LTDA
COMWAP SERVICE LTDA - ME
ANTONIO MARCOS MARTINEZ

C PJ
79.511.879/0001-96
06.077.057/0001-75
19.853.460/0001-90

Foram credenciados os seguintes representantes:
01
02

RAZÃO SOCIAL:
REPRESE TA TE:
DEDETIZADORA E IMUNIZADORA CARACOL LTDA
HILTON JACOBSEN
COMWAP SERVICE LTDA - ME
WANDERLEY PRECISO
ANTONIO MARCOS MARTINEZ
ANTONIO MARCOS MARTINEZ
Dando prosseguimento, a pregoeira abriu as propostas das empresas interessadas em prestar os serviços

descritos no objeto desta licitação.
Registraram-se os preços indicados nas Propostas sendo valor de cota global, como segue abaixo:
01
02
03

RAZÃO SOCIAL:
R$ TOTAL
DEDETIZADORA E IMUNIZADORA CARACOL LTDA
R$ 35.485,00
COMWAP SERVICE LTDA – ME
R$ 41.749,00
ANTONIO MARCOS MARTINEZ
R$ 40.072,00
Foi efetuada a verificação e compatibilidade das propostas com o descrito no edital e em seguida as mesmas

foram inseridas no sistema gerencial.
Foram emitidos Classificação e Mapa Comparativo de Preços, ambos devidamente rubricados pelos
presentes.
A pregoeira declarou aberta a fase de lances, ressaltando sobre a responsabilidade das proponentes quanto à
exequibilidade das propostas e prestação dos serviços conforme as exigências mínimas estabelecidas no Termo de
referência do Edital.
De acordo com os critérios de julgamento estabelecidos no Edital, as proponentes abaixo tiveram suas
propostas aceitas e também foram habilitadas na análise da documentação, conforme o exigido.
A pregoeira no desenrolar da sessão de oferecimento de lances, fez vários alertas quanto a exequibilidade da
proposta, bem como das condições de participação.
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Os alertas ocorreram nas seguintes rodadas de lances, 6ª , 11ª, 16ª, 18ª, 24ª e 33ª, alertando sobre a
exequibilidades, sobre as condições de participação e principalmente de que os lances ofertados devem estar de
acordo com os custos para a prestação de serviços, e não embasados nos lances dos outros proponentes.

O valor total e final ficou conforme abaixo:
2179 – COMWAP SERVICE LTDA - ME
Lote/Item
Valor total do lote
0001
14.700,00

Total do Fornecedor:

14.700,00

O valor total estimado para este processo foi de R$ 43.315,00 (quarenta e três mil trezentos e quinze reais)
e encerrou em R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais).
A Pregoeira declarou aberta a fase de recursos onde não houve manifestação, sendo assim, adjudica os itens
objeto deste Pregão conforme acima descrito.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que vai assinada pela
pregoeira, equipe de apoio e representantes.

ISABEL CRISTI A SOUZA
PREGOEIRA

MARCIA ADRIA E ALVES
EQUIPE DE APOIO

EMPRESAS:

A TO IO MARCOS MARTI EZ - MEI
ANTONIO MARCOS MARTINEZ

COMWAP SERVICE LTDA - ME
WANDERLEY PRECISO.

DEDETIZADORA E IMU IZADORA CARACOL LTDA
HILTON JACOBSEN
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