ATA DA SESSÃO PÚBLICAII
PREGÃO Nº 061/2018 - PROCESSO Nº 200/2018

Às 08h30min horas do dia 01 de agosto de 2018, nas dependências do Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Rio Negro, reuniram-se os servidores designados pela Portaria Nº 002/2018, de 02 de janeiro
de 2018, sendo pregoeira ISABEL CRISTINA SOUZA e membro da Equipe de Apoio MISAEL ANTONIO KÖENE,
para procederem a retomada da sessão de análise dos documentos de habilitação e finalização dos trâmites
relacionados ao referido processo, cujo objeto trata do REGISTRO DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA E DEDETIZAÇÃO DE AMBIENTES, conforme condições,
características, descritivo e quantitativo discriminados em edital.
Participam deste certame as referidas empresas:
01
02
03
04
05
06

EMPRESAS:
NOBRE DEDETIZADORA EIRELI
VANDERLEI PORTELLA
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA
JLM – SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA LTDA
CONWAP SERVICE LTDA
BIOCONSULTORIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

CNPJ
28.608.066/0001-88
27.335.218/0001-53
07.961.465/0001-58
26.614.095/0001-27
06.077.057/0001-75
28.071.598/0001-29

Considerando os trabalhos desenvolvidos na sessão anterior ocorrida dia 19/07 do corrente, este município
procedeu diligencia ao Instituto Ambiental do Paraná para que informasse qual órgão estadual ou municipal é
responsável pela emissão de Licença Ambiental para empresas sediadas na cidade de Curitiba / Pr, do que nos foi
respondido, conforme documentos anexados ao processo, de que “ a competência de Licenciamento ambiental na
cidade de Curitiba é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA, conforme Lei Municipal 7.833/1991,
regulamentada pelo Decreto 1819/2011”, razão pelo que a empresa

ANINSETO DEDETIZADORA LTDA.

detentora da terceira melhor proposta foi habilitada.
Diante do exposto e considerando a inabilitação das duas primeiras licitantes que ofertaram a melhor
proposta, fica adjudicado o objeto da presente licitação, lotes 01 e 02 a proponente que ofertou a terceira melhor
proposta ANINSETO DEDETIZADORA LTDA, devidamente habilitada.
A partir desta data e consecutiva publicação desta ATA no site oficial do Município, fica aberto o prazo de
recurso por 02(dois) dias úteis para aqueles licitantes que assim o desejarem, findo este prazo sem manifestações o
referido processo poderá ser homologado.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a

presente ata, que vai assinada pela pregoeira, equipe de apoio.

ISABEL CRISTINA SOUZA
PREGOEIRA

MISAEL ANTONIO KÖENE
EQUIPE DE APOIO
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