
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO - SEJU -

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIçA E CIDADANIA - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2016/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO /

Nº Processo: 14)

 

     Às 09:33:17 horas do dia 25/11/2016 no endereço R JACY LOUREIRO DE CAMPOS SN,

bairro CENTRO CIVICO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). CHRISTINE ZARDO COELHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 14 -

2016/14.2016 que tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de

dedetização e desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do

Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração

Pública e com a concordância da contratada.

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE01; CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2016 18:56:17:033 AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA ME  R$ 23.900,00

24/11/2016 17:47:01:284 ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME  R$ 23.900,00

24/11/2016 17:19:56:630 JVC CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME  R$ 23.927,00

21/11/2016 16:32:25:201 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 23.927,40

23/11/2016 10:16:18:138 SARUBBI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA  R$ 23.900,00

25/11/2016 09:12:39:757 JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME  R$ 100.000,00

24/11/2016 22:10:05:157 OSVALDO VIEIRA  R$ 17.925,00

24/11/2016 11:53:26:737 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 23.927,40

24/11/2016 17:19:06:978 PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA - ME  R$ 23.900,00

23/11/2016 14:25:37:535 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 23.900,00
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Lote (2) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE02: PONTA GROSSA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (3) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE03: CASCAVEL

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (4) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE04: FOZ DO IGUAÇU

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/11/2016 17:47:01:284 ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME  R$ 8.400,00

21/11/2016 16:32:25:201 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 8.415,00

23/11/2016 10:16:18:138 SARUBBI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA  R$ 8.415,00

25/11/2016 09:13:19:098 JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME  R$ 100.000,00

24/11/2016 22:10:05:157 OSVALDO VIEIRA  R$ 6.300,00

24/11/2016 11:53:26:737 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 8.415,00

23/11/2016 14:25:37:535 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 8.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/11/2016 16:32:25:201 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 7.080,00

24/11/2016 14:58:33:093 ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME  R$ 7.080,00

25/11/2016 09:13:50:582 JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME  R$ 100.000,00

24/11/2016 11:53:26:737 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 7.080,00

23/11/2016 14:25:37:535 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 7.050,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/11/2016 16:32:25:201 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 8.777,70

24/11/2016 14:58:33:093 ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME  R$ 8.777,70

25/11/2016 09:14:27:928 JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME  R$ 100.000,00

24/11/2016 11:53:26:737 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 8.777,70
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Lote (5) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE05: PATO BRANCO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (6) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE06: LARANJEIRAS DO SUL

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (7) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE07: MARINGÁ

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

23/11/2016 14:25:37:535 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 8.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/11/2016 16:32:25:201 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 960,00

24/11/2016 14:58:33:093 ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME  R$ 960,00

25/11/2016 09:15:09:648 JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME  R$ 100.000,00

24/11/2016 11:53:26:737 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 960,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/11/2016 16:35:50:808 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 6.480,00

24/11/2016 14:59:49:828 ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME  R$ 6.480,00

25/11/2016 09:15:42:290 JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME  R$ 100.000,00

24/11/2016 11:55:31:166 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 6.480,00

23/11/2016 14:27:07:190 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 6.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/11/2016 17:49:02:616 ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME  R$ 14.350,00

21/11/2016 16:35:50:808 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 14.400,00

24/11/2016 20:29:40:054 DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA - ME  R$ 14.400,00

25/11/2016 09:16:26:058 JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME  R$ 100.000,00

24/11/2016 22:11:05:218 OSVALDO VIEIRA  R$ 10.725,00

24/11/2016 11:55:31:166 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 14.400,00
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Lote (8) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE08: CAMPO MOURÃO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (9) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE09: PARANAVAÍ

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (10) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE 10: UMUARAMA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

24/11/2016 17:22:23:943 PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA - ME  R$ 14.350,00

23/11/2016 14:27:07:190 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 14.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/11/2016 16:35:50:808 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 2.070,00

24/11/2016 14:59:49:828 ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME  R$ 2.070,00

24/11/2016 20:29:40:054 DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA - ME  R$ 2.070,00

25/11/2016 09:17:14:123 JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME  R$ 100.000,00

24/11/2016 11:55:31:166 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 2.070,00

24/11/2016 17:22:23:943 PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA - ME  R$ 2.050,00

23/11/2016 14:27:07:190 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 2.070,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/11/2016 16:35:50:808 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 2.434,32

24/11/2016 20:29:40:054 DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA - ME  R$ 2.434,00

25/11/2016 09:17:48:507 JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME  R$ 100.000,00

24/11/2016 11:55:31:166 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 2.434,32

24/11/2016 17:22:23:943 PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA - ME  R$ 2.410,00

23/11/2016 14:27:07:190 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 2.434,32

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/11/2016 16:35:50:808 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 2.227,32
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Lote (11) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE 11: LONDRINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (12) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE 12: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (13) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE 13: TOLEDO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

25/11/2016 09:18:46:069 JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME  R$ 100.000,00

24/11/2016 11:55:31:166 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 2.227,32

24/11/2016 17:22:23:943 PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA - ME  R$ 2.210,00

25/11/2016 09:18:29:517 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 15.855,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/11/2016 17:53:10:693 ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME  R$ 15.850,00

21/11/2016 16:38:24:755 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 15.855,00

24/11/2016 20:31:16:943 DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA - ME  R$ 15.800,00

25/11/2016 09:19:35:724 JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME  R$ 100.000,00

24/11/2016 22:11:55:754 OSVALDO VIEIRA  R$ 11.900,00

24/11/2016 11:57:51:623 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 15.855,00

24/11/2016 17:24:03:381 PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA - ME  R$ 15.810,00

23/11/2016 14:28:15:568 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 15.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/11/2016 16:38:24:755 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 3.303,00

25/11/2016 09:20:04:762 JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME  R$ 100.000,00

24/11/2016 22:11:55:754 OSVALDO VIEIRA  R$ 3.300,00

24/11/2016 11:57:51:623 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 3.303,00

24/11/2016 17:24:03:381 PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA - ME  R$ 3.210,00

23/11/2016 14:28:15:568 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 3.300,00
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LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE01; CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (2) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE02: PONTA GROSSA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/11/2016 16:38:24:755 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 1.215,00

24/11/2016 14:50:49:999 ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME  R$ 1.215,00

25/11/2016 09:20:36:280 JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME  R$ 100.000,00

24/11/2016 11:57:51:623 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 1.215,00

23/11/2016 14:28:15:568 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/11/2016 10:00:36:021 ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME  R$ 6.500,00

25/11/2016 09:59:46:256 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 6.950,00

25/11/2016 09:56:31:273 SARUBBI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA  R$ 7.490,00

25/11/2016 09:39:20:413 AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA ME  R$ 16.999,99

25/11/2016 09:36:17:956 JVC CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME  R$ 17.000,00

24/11/2016 22:10:05:157 OSVALDO VIEIRA  R$ 17.925,00

23/11/2016 14:25:37:535 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 23.900,00

24/11/2016 17:19:06:978 PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA - ME  R$ 23.900,00

24/11/2016 11:53:26:737 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 23.927,40

Data-Hora Fornecedor Lance

25/11/2016 10:04:31:820 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 1.448,00

25/11/2016 10:03:08:061 ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME  R$ 1.500,00

25/11/2016 09:44:44:453 SARUBBI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA  R$ 4.999,00

24/11/2016 22:10:05:157 OSVALDO VIEIRA  R$ 6.300,00

23/11/2016 14:25:37:535 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 8.400,00
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Lote (3) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE03: CASCAVEL

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (4) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE04: FOZ DO IGUAÇU

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (5) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE05: PATO BRANCO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (6) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

24/11/2016 11:53:26:737 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 8.415,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/11/2016 09:45:22:513 ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME  R$ 7.030,00

23/11/2016 14:25:37:535 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 7.050,00

21/11/2016 16:32:25:201 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 7.080,00

24/11/2016 11:53:26:737 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 7.080,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/11/2016 09:34:39:643 ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME  R$ 8.600,00

23/11/2016 14:25:37:535 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 8.700,00

21/11/2016 16:32:25:201 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 8.777,70

24/11/2016 11:53:26:737 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 8.777,70

Data-Hora Fornecedor Lance

25/11/2016 09:37:46:658 ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME  R$ 950,00

21/11/2016 16:32:25:201 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 960,00

24/11/2016 11:53:26:737 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 960,00
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de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE06: LARANJEIRAS DO SUL

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (7) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE07: MARINGÁ

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (8) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE08: CAMPO MOURÃO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Data-Hora Fornecedor Lance

25/11/2016 09:35:37:552 ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME  R$ 6.350,00

23/11/2016 14:27:07:190 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 6.400,00

21/11/2016 16:35:50:808 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 6.480,00

24/11/2016 11:55:31:166 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 6.480,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/11/2016 09:51:32:313 ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME  R$ 9.900,00

25/11/2016 09:41:26:202 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 10.700,00

24/11/2016 22:11:05:218 OSVALDO VIEIRA  R$ 10.725,00

25/11/2016 09:44:18:272 DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA - ME  R$ 14.349,00

24/11/2016 17:22:23:943 PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA - ME  R$ 14.350,00

23/11/2016 14:27:07:190 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 14.400,00

24/11/2016 11:55:31:166 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 14.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/11/2016 09:36:56:394 ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME  R$ 2.025,00

25/11/2016 09:44:59:446 DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA - ME  R$ 2.049,00

24/11/2016 17:22:23:943 PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA - ME  R$ 2.050,00

21/11/2016 16:35:50:808 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 2.070,00

23/11/2016 14:27:07:190 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 2.070,00

24/11/2016 11:55:31:166 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 2.070,00
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Lote (9) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE09: PARANAVAÍ

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (10) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE 10: UMUARAMA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (11) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE 11: LONDRINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Data-Hora Fornecedor Lance

24/11/2016 17:22:23:943 PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA - ME  R$ 2.410,00

24/11/2016 20:29:40:054 DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA - ME  R$ 2.434,00

21/11/2016 16:35:50:808 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 2.434,32

23/11/2016 14:27:07:190 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 2.434,32

24/11/2016 11:55:31:166 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 2.434,32

Data-Hora Fornecedor Lance

24/11/2016 17:22:23:943 PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA - ME  R$ 2.210,00

21/11/2016 16:35:50:808 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 2.227,32

24/11/2016 11:55:31:166 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 2.227,32

Data-Hora Fornecedor Lance

25/11/2016 10:07:04:301 ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME  R$ 11.800,00

24/11/2016 22:11:55:754 OSVALDO VIEIRA  R$ 11.900,00

25/11/2016 10:09:44:187 DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA - ME  R$ 15.799,00

23/11/2016 14:28:15:568 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 15.800,00

24/11/2016 17:24:03:381 PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA - ME  R$ 15.810,00

21/11/2016 16:38:24:755 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 15.855,00

24/11/2016 11:57:51:623 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 15.855,00
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Lote (12) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE 12: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (13) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE 13: TOLEDO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

 

    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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 25/11/2016, às 10:05:58 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE01; CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

Data-Hora Fornecedor Lance

25/11/2016 10:28:12:791 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 3.191,00

25/11/2016 10:27:14:280 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 3.191,99

24/11/2016 17:24:03:381 PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA - ME  R$ 3.210,00

24/11/2016 22:11:55:754 OSVALDO VIEIRA  R$ 3.300,00

24/11/2016 11:57:51:623 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 3.303,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/11/2016 10:05:18:353 ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME  R$ 1.199,00

23/11/2016 14:28:15:568 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO  R$ 1.200,00

21/11/2016 16:38:24:755 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA  R$ 1.215,00

24/11/2016 11:57:51:623 KEVIN BUGS VAZ - ME  R$ 1.215,00
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para: arrematado. No dia 02/12/2016, às 15:26:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2016, às 15:26:58 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE01; CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o

fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado

vencedor. No dia 06/12/2016, às 13:38:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/12/2016, às 13:38:39 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE01; CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve

manifestação de interposição de recurso no prazo de 01 (um) dia útil, o presente objeto foi

adjudicado.

 

    No dia 06/12/2016, às 13:38:39 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE01; CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANINSETO DEDETIZADORA LTDA -

ME com o valor R$ 6.380,64.

 

    No dia 25/11/2016, às 10:14:07 horas, no lote (2) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE02: PONTA GROSSA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR
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LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 28/11/2016, às 14:19:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/11/2016, às 14:19:21 horas, no lote (2) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE02: PONTA GROSSA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o

fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado

vencedor. No dia 02/12/2016, às 16:56:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2016, às 16:56:46 horas, no lote (2) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE02: PONTA GROSSA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve

manifestação de recurso, o objeto foi adjudicado.

 

    No dia 02/12/2016, às 16:56:46 horas, no lote (2) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE02: PONTA GROSSA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DEFENSIVE CONTROLE DE

PRAGAS LTDA com o valor R$ 1.447,38.

 

    No dia 25/11/2016, às 10:02:26 horas, no lote (3) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE03: CASCAVEL

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR
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LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/11/2016, às 16:18:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2016, às 16:18:14 horas, no lote (3) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE03: CASCAVEL

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o

fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado

vencedor. No dia 02/12/2016, às 11:34:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2016, às 11:34:32 horas, no lote (3) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE03: CASCAVEL

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve

manifestação de interposição de recurso, o objeto do lote foi adjudicado a empresa

vencedora.

 

    No dia 02/12/2016, às 11:34:32 horas, no lote (3) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE03: CASCAVEL

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS

URBANAS LTDA - ME com o valor R$ 6.903,00.

 

    No dia 25/11/2016, às 10:02:31 horas, no lote (4) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE04: FOZ DO IGUAÇU
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O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/11/2016, às 16:19:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2016, às 16:19:13 horas, no lote (4) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE04: FOZ DO IGUAÇU

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o

fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado

vencedor. No dia 02/12/2016, às 11:35:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2016, às 11:35:12 horas, no lote (4) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE04: FOZ DO IGUAÇU

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve

manifestação de interposição de recurso, o objeto do lote foi adjudicado a empresa

vencedora.

 

    No dia 02/12/2016, às 11:35:12 horas, no lote (4) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE04: FOZ DO IGUAÇU

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS

URBANAS LTDA - ME com o valor R$ 8.582,64.

 

    No dia 25/11/2016, às 09:55:35 horas, no lote (5) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

08/12/2016 Página 14 de 30



LOTE05: PATO BRANCO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/11/2016, às 16:19:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2016, às 16:19:43 horas, no lote (5) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE05: PATO BRANCO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o

fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado

vencedor. No dia 02/12/2016, às 11:35:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2016, às 11:35:37 horas, no lote (5) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE05: PATO BRANCO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve

manifestação de interposição de recurso, o objeto do lote foi adjudicado a empresa

vencedora.

 

    No dia 02/12/2016, às 11:35:37 horas, no lote (5) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE05: PATO BRANCO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS

URBANAS LTDA - ME com o valor R$ 948,00.

 

    No dia 25/11/2016, às 09:55:43 horas, no lote (6) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser
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prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE06: LARANJEIRAS DO SUL

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/11/2016, às 16:20:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2016, às 16:20:18 horas, no lote (6) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE06: LARANJEIRAS DO SUL

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o

fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado

vencedor. No dia 02/12/2016, às 11:36:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2016, às 11:36:05 horas, no lote (6) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE06: LARANJEIRAS DO SUL

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve

manifestação de interposição de recurso, o objeto do lote foi adjudicado a empresa

vencedora.

 

    No dia 02/12/2016, às 11:36:05 horas, no lote (6) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE06: LARANJEIRAS DO SUL

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS

URBANAS LTDA - ME com o valor R$ 6.336,00.

 

    No dia 25/11/2016, às 10:02:19 horas, no lote (7) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades
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Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE07: MARINGÁ

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 02/12/2016, às 15:27:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2016, às 15:27:55 horas, no lote (7) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE07: MARINGÁ

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o

fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado

vencedor. No dia 06/12/2016, às 13:41:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/12/2016, às 13:41:59 horas, no lote (7) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE07: MARINGÁ

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve

manifestação de interposição de recurso no prazo de 01 (um) dia útil, o presente objeto foi

adjudicado.

 

    No dia 06/12/2016, às 13:41:59 horas, no lote (7) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE07: MARINGÁ

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANINSETO DEDETIZADORA LTDA -

ME com o valor R$ 9.720,00.

 

    No dia 25/11/2016, às 09:55:20 horas, no lote (8) - Contratação de empresa para
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prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE08: CAMPO MOURÃO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/11/2016, às 16:20:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2016, às 16:20:37 horas, no lote (8) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE08: CAMPO MOURÃO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o

fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado

vencedor. No dia 02/12/2016, às 11:36:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2016, às 11:36:44 horas, no lote (8) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE08: CAMPO MOURÃO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve

manifestação de interposição de recurso, o objeto do lote foi adjudicado a empresa

vencedora.

 

    No dia 02/12/2016, às 11:36:44 horas, no lote (8) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE08: CAMPO MOURÃO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS

URBANAS LTDA - ME com o valor R$ 2.025,00.
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    No dia 25/11/2016, às 10:05:51 horas, no lote (9) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE09: PARANAVAÍ

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 25/11/2016, às 16:32:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2016, às 16:32:26 horas, no lote (9) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE09: PARANAVAÍ

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

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

ZARDO COELHO - desclassificou o fornecedor: PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA

LTDA - ME. No dia 02/12/2016, às 11:10:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2016, às 11:10:50 horas, no lote (9) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE09: PARANAVAÍ

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

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

ZARDO COELHO - desclassificou o fornecedor: DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA -

ME. No dia 02/12/2016, às 11:23:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2016, às 11:23:06 horas, no lote (9) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE09: PARANAVAÍ

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o

fornecedor entregou a documentação, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 08/12/2016,
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às 08:37:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/12/2016, às 08:37:21 horas, no lote (9) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE09: PARANAVAÍ

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve

manifestação de interposição de recurso no prazo de 01 (um) dia útil, o objeto do presente

lote foi adjudicado.

 

    No dia 08/12/2016, às 08:37:21 horas, no lote (9) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE09: PARANAVAÍ

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DEFENSIVE CONTROLE DE

PRAGAS LTDA com o valor R$ 2.409,96.

 

    No dia 25/11/2016, às 09:55:28 horas, no lote (10) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 10: UMUARAMA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 25/11/2016, às 16:32:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2016, às 16:32:37 horas, no lote (10) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 10: UMUARAMA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CHRISTINE
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ZARDO COELHO - desclassificou o fornecedor: PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA

LTDA - ME. No dia 02/12/2016, às 15:57:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2016, às 15:57:23 horas, no lote (10) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 10: UMUARAMA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o

fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado

vencedor. No dia 08/12/2016, às 08:38:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/12/2016, às 08:38:36 horas, no lote (10) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 10: UMUARAMA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve

manifestação de interposição de recurso no prazo de 01 (um) dia útil, o objeto do presente

lote foi adjudicado.

 

    No dia 08/12/2016, às 08:38:36 horas, no lote (10) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 10: UMUARAMA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DEFENSIVE CONTROLE DE

PRAGAS LTDA com o valor R$ 2.209,38.

 

    No dia 25/11/2016, às 10:14:01 horas, no lote (11) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 11: LONDRINA
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O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 02/12/2016, às 15:29:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2016, às 15:29:30 horas, no lote (11) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 11: LONDRINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o

fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado

vencedor. No dia 06/12/2016, às 13:40:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/12/2016, às 13:40:28 horas, no lote (11) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 11: LONDRINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve

manifestação de interposição de recurso no prazo de 01 (um) dia útil, o presente objeto foi

adjudicado.

 

    No dia 06/12/2016, às 13:40:28 horas, no lote (11) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 11: LONDRINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ANINSETO DEDETIZADORA LTDA -

ME com o valor R$ 11.778,00.

 

    No dia 25/11/2016, às 10:38:08 horas, no lote (12) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.
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LOTE 12: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 02/12/2016, às 11:25:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2016, às 11:25:19 horas, no lote (12) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 12: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o

fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado

vencedor. No dia 08/12/2016, às 08:40:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/12/2016, às 08:40:05 horas, no lote (12) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 12: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve

manifestação de interposição de recurso no prazo de 01 (um) dia útil, o objeto do presente

lote foi adjudicado.

 

    No dia 08/12/2016, às 08:40:05 horas, no lote (12) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 12: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DEFENSIVE CONTROLE DE

PRAGAS LTDA com o valor R$ 3.170,88.

 

    No dia 25/11/2016, às 10:38:13 horas, no lote (13) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser
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prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 13: TOLEDO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/11/2016, às 16:21:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2016, às 16:21:54 horas, no lote (13) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 13: TOLEDO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o

fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado

vencedor. No dia 02/12/2016, às 11:38:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2016, às 11:38:00 horas, no lote (13) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 13: TOLEDO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve

manifestação de interposição de recurso, o objeto do lote foi adjudicado a empresa

vencedora.

 

    No dia 02/12/2016, às 11:38:00 horas, no lote (13) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades

Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 13: TOLEDO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS

URBANAS LTDA - ME com o valor R$ 1.188,00.

 

    No dia 25/11/2016, às 09:12:39 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - JOSEMIRIA MIRANDA SILVA
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SANTANA ME, no lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de

dedetização e desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do

Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração

Pública e com a concordância da contratada.

LOTE01; CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado no termo

de referência, o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 25/11/2016, às 09:13:19 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - JOSEMIRIA MIRANDA SILVA

SANTANA ME, no lote (2) - Contratação de empresa para prestação de serviços de

dedetização e desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do

Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração

Pública e com a concordância da contratada.

LOTE02: PONTA GROSSA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado no termo

de referência, o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 25/11/2016, às 09:13:50 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - JOSEMIRIA MIRANDA SILVA

SANTANA ME, no lote (3) - Contratação de empresa para prestação de serviços de

dedetização e desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do

Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração

Pública e com a concordância da contratada.

LOTE03: CASCAVEL

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado no termo

de referência, o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 25/11/2016, às 09:14:27 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - JOSEMIRIA MIRANDA SILVA

SANTANA ME, no lote (4) - Contratação de empresa para prestação de serviços de

dedetização e desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do

Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração

Pública e com a concordância da contratada.
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LOTE04: FOZ DO IGUAÇU

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado no termo

de referência, o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 25/11/2016, às 09:15:09 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - JOSEMIRIA MIRANDA SILVA

SANTANA ME, no lote (5) - Contratação de empresa para prestação de serviços de

dedetização e desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do

Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração

Pública e com a concordância da contratada.

LOTE05: PATO BRANCO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado no termo

de referência, o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 25/11/2016, às 09:15:42 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - JOSEMIRIA MIRANDA SILVA

SANTANA ME, no lote (6) - Contratação de empresa para prestação de serviços de

dedetização e desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do

Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração

Pública e com a concordância da contratada.

LOTE06: LARANJEIRAS DO SUL

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado no termo

de referência, o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 25/11/2016, às 09:16:26 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - JOSEMIRIA MIRANDA SILVA

SANTANA ME, no lote (7) - Contratação de empresa para prestação de serviços de

dedetização e desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do

Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração

Pública e com a concordância da contratada.

LOTE07: MARINGÁ

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado no termo
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de referência, o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 25/11/2016, às 09:17:14 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - JOSEMIRIA MIRANDA SILVA

SANTANA ME, no lote (8) - Contratação de empresa para prestação de serviços de

dedetização e desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do

Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração

Pública e com a concordância da contratada.

LOTE08: CAMPO MOURÃO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado no termo

de referência, o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 25/11/2016, às 09:17:48 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - JOSEMIRIA MIRANDA SILVA

SANTANA ME, no lote (9) - Contratação de empresa para prestação de serviços de

dedetização e desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do

Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração

Pública e com a concordância da contratada.

LOTE09: PARANAVAÍ

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado no termo

de referência, o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 25/11/2016, às 09:18:29 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO

PINHEIRO, no lote (10) - Contratação de empresa para prestação de serviços de

dedetização e desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do

Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração

Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 10: UMUARAMA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado no termo

de referência, o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 25/11/2016, às 09:18:46 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - JOSEMIRIA MIRANDA SILVA
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SANTANA ME, no lote (10) - Contratação de empresa para prestação de serviços de

dedetização e desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do

Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração

Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 10: UMUARAMA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado no termo

de referência, o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 25/11/2016, às 09:19:35 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - JOSEMIRIA MIRANDA SILVA

SANTANA ME, no lote (11) - Contratação de empresa para prestação de serviços de

dedetização e desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do

Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração

Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 11: LONDRINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado no termo

de referência, o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 25/11/2016, às 09:20:04 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - JOSEMIRIA MIRANDA SILVA

SANTANA ME, no lote (12) - Contratação de empresa para prestação de serviços de

dedetização e desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do

Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração

Pública e com a concordância da contratada.

LOTE 12: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado no termo

de referência, o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 25/11/2016, às 09:20:36 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - JOSEMIRIA MIRANDA SILVA

SANTANA ME, no lote (13) - Contratação de empresa para prestação de serviços de

dedetização e desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do

Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração

Pública e com a concordância da contratada.
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LOTE 13: TOLEDO

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado no termo

de referência, o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 25/11/2016, às 16:32:26 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou o fornecedor - PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA -

ME, no lote (9) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE09: PARANAVAÍ

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor solicitou a sua desclassificação (e-mail e por telefone)

pelo fato de não ter visitado (e também não vai visitar até o dia 29/11 - término do prazo

para a entrega da documentação) as Unidades descritas no lote em questão, o mesmo foi

desclassificado.

 

    No dia 25/11/2016, às 16:32:37 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou o fornecedor - PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA -

ME, no lote (10) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e

desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada.

LOTE 10: UMUARAMA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor solicitou a sua desclassificação (e-mail e por telefone)

pelo fato de não ter visitado (e também não vai visitar até o dia 29/11 - término do prazo

para a entrega da documentação) as Unidades descritas no lote em questão, o mesmo foi

desclassificado.

 

    No dia 02/12/2016, às 11:10:46 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou o fornecedor - DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA - ME, no

lote (9) - Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e desratização

para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze)

meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância

da contratada.

08/12/2016 Página 29 de 30



LOTE09: PARANAVAÍ

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o VALOR TOTAL ANUAL POR

LOTE, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor não entregou a documentação e informou que não

encaminharia, o mesmo está desclassificado.

 

    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.

 

CHRISTINE ZARDO COELHO

Pregoeiro da disputa

 

ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR

Autoridade Competente

 

HELENA DO ROCIO KUCHNIR

Membro Equipe Apoio

 

CRISTIANE SIMOES DE GOIS PORTELA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
77.576.478/0001-99 AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA ME

298.037.758-98 ALEXANDRE ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO

07.961.465/0001-58 ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME

11.048.000/0001-88 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA

72.159.817/0001-18 DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA - ME

08.873.392/0001-05 ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME

14.728.474/0001-69 JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME

04.222.524/0001-88 JVC CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME

21.207.079/0001-04 KEVIN BUGS VAZ - ME

02.017.488/0001-95 OSVALDO VIEIRA

13.433.739/0001-39 PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA - ME

12.039.692/0001-60 SARUBBI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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