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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

28/01/2022
Dispensa de licitação
1/2022 - DL
5/2022

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOBIS RODRIGUES DA SILVA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’
ÁGUA, CONFORME RELAÇÃO DO ITEM DO ANEXO I DESTE EDITAL.

Participante: JOBIS RODRIGUES DA SILVA - ME

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 dedetização de ambientes, desratização e higienização de caixas d'água, a
empresa deve fornecer certificado técnico de garantia dos serviços efetuados
com pessoal devidamente qualificado dentro dos procedimentos e normas,
exigido pela Vigilância Sanitária, com aplicação nas áreas internas e
externas do estabelecimento. Fornecer ficha técnica de todos os produtos
utilizados na elaboração dos serviços do POP. Os produtos aplicados devem
ser todos registrados no Ministério da Saúde, em cumprimento da NR6 da
portaria - 3214 - do MTB e dos procedimentos estabelecidos pelo Ministério
do Trabalho. A limpeza e desinfecção das caixas d'água com uso apenas de
esponjas e escovas de modo que não danifique as paredes do reservatório e
desinfecções usar apenas Hipoclorito (uso permitido pela Vigilância
Sanitária). Serviço de dedetização e desratização deverá ser realizada com
produtos de qualidade, com micropulverização, sendo eficiente no combate a
qualquer praga, ou seja, insetos rasteiros tais como: baratas, ratos, formigas,
pulgas, escorpião, incluindo iscas para eliminar ratos. Produtos registrados
no Ministério da Saúde, com número de registro e químico responsável sem
necessidade de desocupar o local. - dedetização de ambientes, desratização
e higienização de caixas d'água, a empresa deve fornecer certificado técnico
de garantia dos serviços efetuados com pessoal devidamente qualificado
dentro dos procedimentos e normas, exigido pela Vigilância Sanitária, com
aplicação nas áreas internas e externas do estabelecimento. Fornecer ficha
técnica de todos os produtos utilizados na elaboração dos serviços do POP.
Os produtos aplicados devem ser todos registrados no Ministério da Saúde,
em cumprimento da NR6 da portaria - 3214 - do MTB e dos procedimentos
estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. A limpeza e desinfecção das
caixas d'água com uso apenas de esponjas e escovas de modo que não
danifique as paredes do reservatório e desinfecções usar apenas Hipoclorito
(uso permitido pela Vigilância Sanitária). Serviço de dedetização e
desratização deverá ser realizada com produtos de qualidade, com
micropulverização, sendo eficiente no combate a qualquer praga, ou seja,
insetos rasteiros tais como: baratas, ratos, formigas, pulgas, escorpião,
incluindo iscas para eliminar ratos. Produtos registrados no Ministério da
Saúde, com número de registro e químico responsável sem necessidade de
desocupar o local.

31,000 UN 371,46 11.515,26

Total do Participante: 11.515,26
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Total Geral: 11.515,26

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de
Administração

03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.00.00 R$ 371,46

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 15.001.10.302.0064.2057.3.3.90.00.00 R$ 4.457,57
Manutenção do Ensino Fundamental 05.001.12.361.0105.2018.3.3.90.00.00 R$ 4.828,98
Manutenção das atividades do Fundo Municipal de
Assistência Social

16.001.08.244.0033.2036.3.3.90.00.00 R$ 1.857,25

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável

28/01/2022Otacílio Costa,

LEONIR RIBEIRO SILVA

Prefeito em exercício


