PREGÃO ELETRÔNICO

C onselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região
Pregão Eletrônico

Nº 00001/2021

RESULTADO POR FORNECEDOR

18.851.494/0001-83 - C R ALVES FRANC O EIRELI
Item Descrição
1

Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras
Necessidades - Outra Produtividade

Unidade de
Fornecimento
Outras unidades

Quantidade
12

Critério de
Valor
Valor Global
Valor (*)
Unitário
R$
R$
R$
16.194,7200 1.349,5600 16.194,7200

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: C ontratação de e m pre sa e spe cializada para pre stação de se rviços de jardinage m , que consiste na
Manute nção e conse rvação de áre a ve rde total de aprox im adam e nte 2.960 m ² e m torno do pré dio se de do C R EFITO -9, que com pre e nde m áre a de
ve ge tação natural de ce rrado e x iste nte s e áre a de jardim , com plantas ornam e ntais, arvore s, gram ado, e stacionam e nto, incluindo corte , poda,
aplicação de insum os, fe rtilização do solo com re posição de te rra pre ta dos cante iros, lim pe za da áre a e re tirada dos re síduos produzidos durante a
e x e cução dos se rviços, e ntre outros que se fize re m ne ce ssários para o cum prim e nto do obje to.

Total do Fornecedor:

Valor Global da Ata:
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar

R$
16.194,7200

R$
16.194,7200

Pregão Eletrônico

C onselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2021
Às 15:09 horas do dia 06 de maio de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00001/2021, referente ao Processo nº 102.2021.006, o
pregoeiro, Sr(a) ELIZEU EMENEGILDO BENTO, ADJUDIC A aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado
da Adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação
Item: 1
Descrição: Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade
Descrição Complementar: C ontratação de empresa especializada para prestação de serviços de jardinagem, que consiste na Manutenção e
conservação de área verde total de aproximadamente 2.960 m² em torno do prédio sede do C REFITO-9, que compreendem área de vegetação
natural de cerrado existentes e área de jardim, com plantas ornamentais, arvores, gramado, estacionamento, incluindo corte, poda, aplicação
de insumos, fertilização do solo com reposição de terra preta dos canteiros, limpeza da área e retirada dos resíduos produzidos durante a
execução dos serviços, entre outros que se fizerem necessários para o cumprimento do objeto.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12
Unidade de fornecimento: Outras unidades
Valor Máximo Aceitável: R$ 16.194,7200
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado
Adjudicado para: C R ALVES FRANC O EIRELI , pelo melhor lance de R$ 16.194,7200 .
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado

06/05/2021
15:09:38

Observações
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: C R ALVES FRANC O EIRELI, C NPJ/C PF: 18.851.494/0001-83,
Melhor lance: R$ 16.194,7200

Fim do documento

Pregão Eletrônico

C onselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2021
Às 11:41 horas do dia 10 de maio de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JOSE ALVES
MARTINS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 102.2021.006, Pregão nº 00001/2021.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade
Descrição Complementar: C ontratação de empresa especializada para prestação de serviços de jardinagem, que consiste na Manutenção e
conservação de área verde total de aproximadamente 2.960 m² em torno do prédio sede do C REFITO-9, que compreendem área de vegetação
natural de cerrado existentes e área de jardim, com plantas ornamentais, arvores, gramado, estacionamento, incluindo corte, poda, aplicação
de insumos, fertilização do solo com reposição de terra preta dos canteiros, limpeza da área e retirada dos resíduos produzidos durante a
execução dos serviços, entre outros que se fizerem necessários para o cumprimento do objeto.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12
Unidade de fornecimento: Outras unidades
Valor Máximo Aceitável: R$ 16.194,7200
Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 5,00
Situação: Homologado
Adjudicado para: C R ALVES FRANC O EIRELI , pelo melhor lance de R$ 16.194,7200 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

06/05/2021
15:09:38

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: C R ALVES FRANC O EIRELI, C NPJ/C PF:
18.851.494/0001-83, Melhor lance: R$ 16.194,7200

Homologado

10/05/2021
11:41:28

JOSE ALVES
MARTINS

Fim do documento

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 17/05/2021 | Edição: 91 | Seção: 3 | Página: 143
Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Proﬁssões Liberais/Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª
Região

AVISO DE HOMOLOGAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021
PROCESSO Nº 102.2021.006
O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO CREFITO-9 comunica o resultado e Homologação do Pregão Eletrônico 01/2021. Objeto: Escolha da
proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
jardinagem, que consiste na Manutenção e conservação de área verde total de aproximadamente 2.960
m² em torno do prédio sede do CREFITO-9, que compreendem área de vegetação natural de cerrado
existentes e área de jardim, com plantas ornamentais, arvores, gramado, estacionamento, incluindo
corte, poda, aplicação de insumos, fertilização do solo com reposição de terra preta dos canteiros,
limpeza da área e retirada dos resíduos produzidos durante a execução dos serviços, entre outros que
se ﬁzerem necessários para o cumprimento do objeto, conforme especiﬁcações e quantitativos
constantes no Edital e seus anexos. O objeto foi Adjudicado e Homologado pela Autoridade Competente
Designada, à empresa C R ALVES FRANCO EIRELI, CNPJ 18.851.494/0001-83, pelo Valor Global de R$
16.194,72 (Dezesseis mil cento e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos). Informações
Complementares:
O
resultado
e
Ata
da
sessão
disponível
no
Comprasnet
(www.comprasgovernamentais.gov.br) - UASG 926395.
ELIZEU EEMENGILDO BENTO
Pregoeiro

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada.

