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Sábado, 19 de Junho de 2021      Ano:???ano.2021??? - Edição N.: 6292 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2020

Processo nº 01-091.476/20-68

Objeto: Prestação de serviços de desinsetização e desratização nas unidades da Secretaria
Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP).

A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a
abertura das propostas eletrônicas e o encerramento da etapa de lances, julgou:

LOTE (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS
UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO (SMSP)

Em 02/03/2021, o licitante AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME, 1º classificado na etapa de
lances, tornou-se arrematante do Lote 1 com valor global de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Analisada
a documentação de habilitação e proposta inicial inseridos no sistema, bem como, convocado a
apresentar nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII
da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME atendeu à
solicitação apresentando a documentação requerida e proposta escrita no valor global de R$
12.000,00 (doze mil reais), sem redução do valor da proposta. Examinada a aceitabilidade da
proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação
da proposta e habilitação do licitante AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME.

Em 08/03/2021, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade
fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências
do edital e seus anexos, pelo critério de julgamento do menor preço aferido pelo valor global do lote,
o licitante AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME foi declarado vencedor para o LOTE 1, com o
valor global de R$ 12.000,00 (doze mil reais), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação
de intenção de interposição de recurso.

Em 08/03/2021, a empresa BIOPRAGRAS - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS
manifestou, tempestivamente, intenção em interpor recurso. A pregoeira da disputa abriu prazo legal
para apresentação formal das razões e contrarrazões dos recursos no prazo de 3 (três) dias,
contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, nos
termos do subitem 16.3. do edital. Analisadas as alegações recursais pela Recorrente, o recurso
interposto pelo licitante BIOPRAGRAS - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS para o
lote 1 foi julgado improcedente, permanecendo vencedor o licitante AACP SERVIÇO AMBIENTAL
EIRELI ME.

Em 15/06/2021, tendo sido julgado improcedente o recurso, o objeto foi adjudicado à empresa
declarada vencedora com o valor global de R$ 12.000,00 (doze mil reais), nas condições
estabelecidas no edital, para a prestação de serviços de desinsetização e desratização nas unidades
da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP), conforme especificações constantes no
Anexo I do edital.
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Publicada a decisão nesta sessão e nada mais havendo a tratar, a Pregoeira da disputa
declarou encerrados os trabalhos.

Wanice Lima

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2020

Processo nº 01-091.476/20-68

Objeto: Prestação de serviços de desinsetização e desratização nas unidades da Secretaria
Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP).

Adjudico, pelo critério de julgamento do menor preço aferido pelo valor global do lote,
observadas as exigências do edital e anexo(s), o objeto desta licitação à seguinte empresa:

LOTE (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS
UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO (SMSP)

EMPRESA: AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME

VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Breno Seroa da Motta

Subsecretário de Administração e Logística

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2020

Processo nº 01-091.476/20-68

Objeto: Prestação de serviços de desinsetização e desratização nas unidades da Secretaria
Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP).

Homologo o procedimento licitatório, pelo critério de julgamento do menor preço aferido pelo
valor global do lote para o objeto em epígrafe, conforme especificações constantes no edital, anexo(s)
e demais documentos juntados aos autos, para que produza seus efeitos legais e jurídicos:

LOTE (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS
UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO (SMSP)

EMPRESA: AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME

VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais).
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Breno Seroa da Motta

Subsecretário de Administração e Logística


