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HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Convite N.º 04/2022

CRISTIANO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Presidente, HOMOLOGA, nos termos do inciso VI do artigo
43, da Lei nº 8666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8883/94; os atos proferidos pela Comissão
Municipal de Licitação no Convite Nº 04/2022 Processo Nº 38/2020; que tem por objeto Prestação de serviços
de desinsetização (aspersão e nebulização) e desratização, em 02 (duas) etapas, sendo 1ª até o final de
julho e a 2ª ate o final de dezembro; visando o combate e controle de pragas urbanas - ratos, baratas,
escorpiões, traças, pernilongos, mosquitos flebotono (leishimaniose), mosquito aedes aegypte (dengue) nos
prédios públicos. desinsetização (aspersão e nebulização) e desratização nas redes coletora de esgotos
públicos (pv), ainda manejo (nebulização) na rede coletora de águas pluviais (bl). limpeza e higienização de
reservatórios e caixas d’água com fornecimento pela empresa de produtos, materiais, mão de obra, veículos
e equipamentos, nos setores da sede e Distrito, do Município de Presidente Alves, em face da ata de
abertura, julgamento e classificação e ADJUDICA o objeto do presente certame a favor da empresa
GUSTAVO HENRIQUE ZITO – ME inscrita no CNPJ 27.332.567/0001-11, no valor global de R$ 64.400,00,
conforme Proposta de preço.

Presidente Alves, 27 de abril de 2.022.
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