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ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Licitação: PR-G  Nº 13/2020

Forma de Julgamento: Menor Preço Global
Processo : 45/2020

Objeto : serviço de dedetização no controle de pragas e vetores, instalação de telas, 
limpeza de caixa d água, de gordura/inspeção, bebedouros e troca de filtros

PREÂMBULO

No dia 07 de Dezembro de 2020, às 14:00 horas, reuniram-se no(a) Sala de Licitações, sito a Av. Dona Evarista de Castro 
Ferreira, nº 360 - 7° andar, Centro, Miracatu/SP,MIRACATU, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados através da 
Portaria n° 187/2019, para a Sessão Pública do Pregão em Epígrafe.

A Sessão foi iniciada pelo Pregoeiro com a devida explicação com o funcionamento da modalidade do Pregão, e dos 
apectos legais que a fundamentam, notadamente a Lei Federal nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, a Lei Federal no 
8.666/93, bem como esclarecidas as regras e o procedimento da Sessão.

CREDENCIAMENTO

Declarando aberta a fase de credenciamento o(a) Pregoeiro(a) solicitou  ao(s) representante(s) que apresentasse(m) o(s) 
documento(s) exigido(s) em edital. Depois de analisados o(s) documento(s) pela Equipe de Apoio, a(s) empresa(s) 
considerada(s) credenciada(s), com seu respectivo representante:

Licitantes Representantes

O(a) Pregoeiro(a) comunicou o encerramento do credenciamento. Em seguida recebeu as declarações do(s) licitante(s) 
de que atende(m) plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital, e os dois envelopes contendo as 
propostas de preços e os documentos de habilitação, respectivamente.

REGISTRO DAS PROPOSTAS

Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, 
o(a) Pregoeiro(a) examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento com aqueles definidos no 
edital.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), pelos membros da Equipe 
de Apoio e representantes das licitantes relacionadas.

Licitação deserta, o Sr Pregoeiro encerra a presente sessão as 14H20MIN.
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Assinaturas do Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio:

CLAUDIO BERNARDO PEREIRA
Pregoeiro

DIEGO FELIPE NUNES DA SILVA
Equipe de Apoio

KÁTIA PATRICIA MALAQUIAS DOS SANTOS
Equipe de Apoio
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