
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - COMISSAO GERAL DE LICITACAO - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: 71155153/2017)

 

     às 15:00:25 horas do dia 05/07/2018 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999,

APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). SUELEN NUNES CARVALHO, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 71155153/2017 - 2018/16/18-1REP que tem por objeto Contratação de

empresa especializada para prestação de serviços de desinsetização, desratização, controle

de escorpiões e controle de pombos no Parque Zoológico, compreendendo área total de 20

(vinte) hectares, para atender à Agência Municipal do Turismo, Eventos e Lazer  AGETUL,

por um período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações estabelecidas no

Edital e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Serviços de desinsetização, desratização, controle de escorpiões e controle de

pombos no Parque Zoológico, sendo:

�DESINSETIZAÇÃO: Formigas, baratas, escorpiões, moscas, traças, percevejos, utilizando

os métodos: pulverizadores, povilhadeiras, atomizadores, oferta de gel, EPI, e produtos.

�DESRATIZAÇÃO: Implantação de porta iscas em toda área edificada e recintos.

�CONTROLE de pombos: Aplicação de repelentes e gaiolas para captura.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Serviços de desinsetização, desratização, controle de escorpiões e controle de

pombos no Parque Zoológico, sendo:

�DESINSETIZAÇÃO: Formigas, baratas, escorpiões, moscas, traças, percevejos, utilizando

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/07/2018 08:28:47:440 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP  R$ 70.800,00

29/06/2018 14:28:41:804 JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME  R$ 100.000,00

05/07/2018 08:52:06:461 MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 70.800,00

21/06/2018 11:10:21:192 DANIELE DIAS CARDOZO 02673081160  R$ 70.800,00

04/07/2018 16:28:03:810 A HIDROPRAG DEDETIZADORA DESENTUPIDORA E
CONTR PRA  R$ 144.000,00

05/07/2018 11:14:57:924 ROMILDO ARAUJO DOS SANTOS 04975918633  R$ 10.000,00

03/07/2018 11:50:39:222 MARCELLY SANTANA MASCARENHAS EIRELI EPP  R$ 100.000,00
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os métodos: pulverizadores, povilhadeiras, atomizadores, oferta de gel, EPI, e produtos.

�DESRATIZAÇÃO: Implantação de porta iscas em toda área edificada e recintos.

�CONTROLE de pombos: Aplicação de repelentes e gaiolas para captura.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 05/07/2018, às 15:56:15 horas, no lote (1) - Serviços de desinsetização,

desratização, controle de escorpiões e controle de pombos no Parque Zoológico, sendo:

�DESINSETIZAÇÃO: Formigas, baratas, escorpiões, moscas, traças, percevejos, utilizando

os métodos: pulverizadores, povilhadeiras, atomizadores, oferta de gel, EPI, e produtos.

�DESRATIZAÇÃO: Implantação de porta iscas em toda área edificada e recintos.

�CONTROLE de pombos: Aplicação de repelentes e gaiolas para captura. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/07/2018, às 14:51:48 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 17/07/2018, às 14:51:48 horas, no lote (1) - Serviços de desinsetização,

desratização, controle de escorpiões e controle de pombos no Parque Zoológico, sendo:

�DESINSETIZAÇÃO: Formigas, baratas, escorpiões, moscas, traças, percevejos, utilizando

os métodos: pulverizadores, povilhadeiras, atomizadores, oferta de gel, EPI, e produtos.

�DESRATIZAÇÃO: Implantação de porta iscas em toda área edificada e recintos.

�CONTROLE de pombos: Aplicação de repelentes e gaiolas para captura. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

SUELEN NUNES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: ROMILDO ARAUJO DOS

SANTOS 04975918633. No dia 19/07/2018, às 07:58:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 19/07/2018, às 07:58:16 horas, no lote (1) - Serviços de desinsetização,

Data-Hora Fornecedor Lance

05/07/2018 15:52:29:119 ROMILDO ARAUJO DOS SANTOS 04975918633  R$ 3.286,00

05/07/2018 15:52:15:988 MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 3.290,00

05/07/2018 15:51:19:661 A HIDROPRAG DEDETIZADORA DESENTUPIDORA E
CONTR PRA  R$ 3.300,00

05/07/2018 15:44:32:535 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP  R$ 3.880,00

05/07/2018 15:24:00:204 JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME  R$ 6.000,00

21/06/2018 11:10:21:192 DANIELE DIAS CARDOZO 02673081160  R$ 70.800,00

03/07/2018 11:50:39:222 MARCELLY SANTANA MASCARENHAS EIRELI EPP  R$ 100.000,00
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desratização, controle de escorpiões e controle de pombos no Parque Zoológico, sendo:

�DESINSETIZAÇÃO: Formigas, baratas, escorpiões, moscas, traças, percevejos, utilizando

os métodos: pulverizadores, povilhadeiras, atomizadores, oferta de gel, EPI, e produtos.

�DESRATIZAÇÃO: Implantação de porta iscas em toda área edificada e recintos.

�CONTROLE de pombos: Aplicação de repelentes e gaiolas para captura. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

análise da proposta e demais documentação, a empresa fica Habilitada. No dia 26/07/2018,

às 14:58:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2018, às 14:58:44 horas, no lote (1) - Serviços de desinsetização,

desratização, controle de escorpiões e controle de pombos no Parque Zoológico, sendo:

�DESINSETIZAÇÃO: Formigas, baratas, escorpiões, moscas, traças, percevejos, utilizando

os métodos: pulverizadores, povilhadeiras, atomizadores, oferta de gel, EPI, e produtos.

�DESRATIZAÇÃO: Implantação de porta iscas em toda área edificada e recintos.

�CONTROLE de pombos: Aplicação de repelentes e gaiolas para captura. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

ROMILDO ARAUJO DOS SANTOS não apresentou as razões recursais conforme prevê o

item 11.1.2 do edital. Não o fazendo, precluiu seu direito. Sendo assim, o objeto da licitação

fica ADJUDICADO à empresa MATA PRAGAS CONTROLEDE PRAGAS LTDA.

 

    No dia 26/07/2018, às 14:58:44 horas, no lote (1) - Serviços de desinsetização,

desratização, controle de escorpiões e controle de pombos no Parque Zoológico, sendo:

�DESINSETIZAÇÃO: Formigas, baratas, escorpiões, moscas, traças, percevejos, utilizando

os métodos: pulverizadores, povilhadeiras, atomizadores, oferta de gel, EPI, e produtos.

�DESRATIZAÇÃO: Implantação de porta iscas em toda área edificada e recintos.

�CONTROLE de pombos: Aplicação de repelentes e gaiolas para captura. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MATA PRAGAS

CONTROLE DE PRAGAS LTDA com o valor R$ 39.432,00.

 

    No dia 05/07/2018, às 08:58:40 horas, a autoridade competente da licitação - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - substitui o Pregoeiro MONICA LUIZA VICZNEVSKI. O motivo da

alteração foi o seguinte: A Pregoeira Monica esta com outro pregão nesta data.

 

    No dia 17/07/2018, às 08:30:08 horas, a autoridade competente da licitação - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - substitui o Pregoeiro FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS. O

motivo da alteração foi o seguinte: saneamento de processos.

 

    No dia 17/07/2018, às 14:51:45 horas, o Pregoeiro da licitação - SUELEN NUNES

CARVALHO - desclassificou o fornecedor - ROMILDO ARAUJO DOS SANTOS

04975918633, no lote (1) - Serviços de desinsetização, desratização, controle de escorpiões
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e controle de pombos no Parque Zoológico, sendo:

�DESINSETIZAÇÃO: Formigas, baratas, escorpiões, moscas, traças, percevejos, utilizando

os métodos: pulverizadores, povilhadeiras, atomizadores, oferta de gel, EPI, e produtos.

�DESRATIZAÇÃO: Implantação de porta iscas em toda área edificada e recintos.

�CONTROLE de pombos: Aplicação de repelentes e gaiolas para captura. O motivo da

desclassif icação foi: Apresentou a documentação exigida no item 9.7.4, em

desconformidade com o Edital.

 

    No dia 26/07/2018, às 14:44:40 horas, no lote (1) - Serviços de desinsetização,

desratização, controle de escorpiões e controle de pombos no Parque Zoológico, sendo:

�DESINSETIZAÇÃO: Formigas, baratas, escorpiões, moscas, traças, percevejos, utilizando

os métodos: pulverizadores, povilhadeiras, atomizadores, oferta de gel, EPI, e produtos.

�DESRATIZAÇÃO: Implantação de porta iscas em toda área edificada e recintos.

�CONTROLE de pombos: Aplicação de repelentes e gaiolas para captura.. A empresa

ROMILDO ARAUJO DOS SANTOS não apresentou as razões recursais conforme prevê o

item 11.1.2 do edital. Não o fazendo, precluiu seu direito. 

 

        No dia 26/07/2018, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    Segue em anexo a Minuta da Ata.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

SUELEN NUNES CARVALHO

Pregoeiro da disputa

 

MARCELA ARAUJO TEIXEIRA

Autoridade Competente

 

CRISTIANE PIRES DE LIMA SOARES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
23.982.616/0001-00 A HIDROPRAG DEDETIZADORA DESENTUPIDORA E CONTR PRA

24.005.791/0001-00 DANIELE DIAS CARDOZO 02673081160

14.728.474/0001-69 JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME

28.425.480/0001-51 MARCELLY SANTANA MASCARENHAS EIRELI EPP

07.119.310/0001-79 MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA

26/07/2018 Página 4 de 5



25.308.472/0001-37 ROMILDO ARAUJO DOS SANTOS 04975918633

08.264.064/0001-01 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP
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