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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA 
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 
 
 
 

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 09:00hs, na sala 
de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em 
sessão pública o Pregoeiro Substituto Senhor CEZAR AUGUSTO SOARES e equipe 
de apoio: CARLA SABRINA RECH MALINSKI E JEANE MARIA DE SOUZA, 
designados conforme Portaria nº 01/2018, de 03 de Janeiro de 2018, para a realização 
dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018, DO TIPO MENOR 

PREÇO, que tem por objeto a seleção de proposta para a contratação de empresa 

visando a prestação de serviços de para imunização e controle de pragas dos 

imóveis públicos deste Município de Planalto, tendo como valor máximo a 
importância de R$ 30.511,00 (Trinta mil quinhentos e onze Reais). Abertos os 

trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: DEDETIZADORA 
BRIO LIMP LTDA –ME, o Senhor Nelson Pagno Moreira portador do CPF 
007.506.989-00, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 

LTDA, o Senhor Paulo Roberto Golin, portador do RG 3.174.347-8 e ODAIR 
GRABOSKI – ME, o Senhor Odair Graboski, portador do RG 8.219.749-4. O 
Pregoeiro ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão 
pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na 
mesma. Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a 
colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinados, com 
a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. 
Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura do preço ofertado. Em seguida foi 
realizada a classificação da proposta, e subsequentemente aberta a fase de lance 
verbal, cujo o valor do lance esta devidamente demonstrado em documento em 
anexo, sendo consideradas como propostas válidas e lance vencedor, onde constatou-
se que consagraram-se vencedoras as empresas subsequentes:  
IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 

Lote Item Produto/Serviç
o 

Marca Modelo Unid
ade 

Quantida
de 

Preço Preço total 

1 2 Imunização e 
controle de 
pragas no 
Centro 
Municipal de 
Educação  
Infantil Marco 
Antonio 
Schiavo, 
compreendend
o uma área de 
657,00m² 
interna e 
1.743,00m² de 
área de 
entorno 
(pátios).  

  UN 4,00 260,00 1.040,00 
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1 4 Imunização e 
controle de 
pragas na 
Escola 
Municipal Irmã 
Dulce, 
compreendend
o uma área de 
1.944,00m² 
interna e 
3.119,00m² de 
área de 
entorno 
(pátios).  

  UN 4,00 490,00 1.960,00 

1 6 Imunização e 
controle de 
pragas na 
Escola 
Municipal Júlio 
Skrzypczak,  
compreendend
o uma área de 
870,00m² 
interna e 
1.178,00m² de 
área de 
entorno 
(pátios).  

  UN 4,00 300,00 1.200,00 

1 8 Imunização e 
controle de 
pragas na 
Escola 
Municipal 
Centro Novo,  
compreendend
o uma área de 
798,00m² 
interna e 
3.020,00m² de 
área de 
entorno 
(pátios).  

  UN 4,00 250,00 1.000,00 

1 9 Imunização e 
controle de 
pragas no 
Centro 
Municipal de 
Saúde, 
compreendend
o uma área de 
708,00m² 
interna e 
1.051,00m² de 
área de 
entorno 
(pátios).  

  UN 4,00 230,00 920,00 

1 10 Imunização e 
controle de 
pragas na 
Clinica da 
Mulher, 
compreendend
o uma área de 
240,00m² 

  UN 4,00 120,00 480,00 
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interna e 
1.072,00m² de 
área de 
entorno 
(pátios).  

1 14 Imunização e 
controle de 
pragas no 
Posto de 
Saúde do 
Distrito de 
Centro Novo, 
compreendend
o uma área de 
360,00m² 
interna e 
40,00m² de 
área de 
entorno 
(pátios).  

  UN 4,00 110,00 440,00 

 
TOTAL 

 
7.040,00 

ODAIR GRABOSKI - ME 

Lote Item Produto/Serviç
o 

Marca Modelo Unid
ade 

Quantida
de 

Preço Preço total 

1 1 Imunização e 
controle de 
pragas na 
Escola 
Municipal 
Laudio Afonso  
Heinen, 
compreendend
o uma área de 
3.369,00m² 
interna e 
4.631,00m² de 
área de 
entorno 
(pátios).  

  UN 4,00 1.000,00 4.000,00 

1 3 Imunização e 
controle de 
pragas no 
Centro 
Municipal de 
Educação  
Infantil 
Estação do 
Aprender, 
compreendend
o uma área de 
400,00m² 
interna e 
400,00m² de 
área de 
entorno 
(pátios).  

  UN 4,00 289,00 1.156,00 

1 5 Imunização e 
controle de 
pragas na 
Escola 
Municipal 
Solange 
Bueno da  

  UN 4,00 385,00 1.540,00 
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Silva, 
compreendend
o uma área de 
1.000,00m² 
interna e 
3.000,00m² de 
área de 
entorno 
(pátios).  

1 7 Imunização e 
controle de 
pragas na 
Escola 
Municipal 
Sagrada 
Família,  
compreendend
o uma área de 
1.946,00m² 
interna e 
1.574,00m² de 
área de 
entorno 
(pátios).  

  UN 4,00 345,00 1.380,00 

1 11 Imunização e 
controle de 
pragas no 
Posto de 
Saúde do 
Distrito de São  
Valério, 
compreendend
o uma área de 
175,00m² 
interna e 
305,00m² de 
área de 
entorno 
(pátios).  

  UN 4,00 95,00 380,00 

1 12 Imunização e 
controle de 
pragas no 
Posto de 
Saúde do 
Distrito de  
Barra Grande, 
compreendend
o uma área de 
180,00m² 
interna e 
324,00m² de 
área de 
entorno 
(pátios).  

  UN 4,00 110,00 440,00 

1 13 Imunização e 
controle de 
pragas no 
Posto de 
Saúde do 
Distrito de  
Sagrada 
Família, 
compreendend
o uma área de 

  UN 4,00 85,00 340,00 
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170,00m² 
interna e 
1.450,00m² de 
área de 
entorno 
(pátios).  

1 15 Imunização e 
controle de 
pragas no 
Posto de 
Saúde de 
João, Distrito 
de Sagrada 
Família, 
compreendend
o uma área de 
91,00m² 
interna e 
289,00m² de 
área de 
entorno 
(pátios).  

  UN 4,00 165,00 660,00 

 
TOTAL 

 
9.896,00 

Após rodada de lance, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta 
com a licitante, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao 
certame licitatório foi solicitado às empresas participantes e consideradas 

vencedoras: IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA, 
inscrita no CNPJ 11.692.211/0001-59, com endereço na Travessa 07, numero 
448, sala 01, centro, município de Realeza, estado do Paraná, e ODAIR 
GRABOSKI – ME inscrita no CNPJ nº 17.179.825/0001-18, com endereço na Rua 
Oiapós, nº 725, bairro São José Operário, município de Capanema, estado do Paraná,  
em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital 
para apresentar o envelope de nº 02 (dois) -  contendo os documentos de Habilitação. 
Que após terem sido rubricados pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitante 

participante, foi constatado que a empresa IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE 
PRAGAS URBANAS LTDA não cumpriu os requisitos de habilitação referente ao 
item “g) Prova de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de 
apresentação de no mínimo 01(um) atestado, declaração ou certidão expedida, 
necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público 
ou privado”, pois o mesmo não foi apresentado, e também referente ao item 
“l) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela execução 
dos serviços, registrado no órgão de classe competente e designado à 
execução do objeto (conforme Anexo VII)”, não constando assinatura dos 
responsáveis, ficando a referida empresa considerada INABILITADA. 

Também foi constatado que a empresa ODAIR GRABOSKI – ME não 
cumpriu os requisitos de habilitação referente ao item “g) Prova de aptidão de 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de apresentação de 
no mínimo 01(um) atestado, declaração ou certidão expedida, 
necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público 
ou privado”, não atendendo ao requisito compatível com as características e 

quantidades atinentes a este certame, ficando a referida empresa 
considerada INABILITADA. Em virtude do resultado acima exposto, foi 
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convocada a empresa DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA –ME, inscrita no 
CNPJ 10.636.457/0001-40, com endereço na Rua José Carlos Muffato, 179, 
Jardim Universitário, município de Cascavel, estado do Paraná para 
apresentar o envelope de número 2 (dois) com os documentos de habilitação, 
que após terem sido analisados e rubricados, foi constatado que a referida 
empresa não cumpriu ao requisito de habilitação referente ao item f) Prova de 
regularidade para com a Vigilância Sanitária, Mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade, expedida pela Estado ou Município; ficando a referida empresa 
considerada INABILITADA. Após verificação com as empresas participantes, 

e não havendo mais participantes, o referido pregão foi declarado 

FRACASSADO, em virtude dos resultados acima expostos. No curso do 
Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou 
recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte das 
licitantes participantes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata 
vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representante dos 
licitantes. 

 
 
 
CEZAR AUGUSTO SOARES 

Pregoeiro 
066.452.549-03 

 

 CARLA SABRINA RECH 
MALINSKI  

Membro 
068.626.699-40 

 JEANE MARIA DE SOUZA 
Membro 

675.443.399-04 

 
 
 

DEDETIZADORA BRIO 
LIMP LTDA –ME 

Nelson Pagno Moreira. 
 
 

 

ODARI GRABOSKI - ME 

Odair Graboski. 

IMUNIZAÇÃO E 
CONTROLE DE PRAGAS 

URBANAS LTDA 

Paulo Roberto Golim 

 

 

 


