UF:
MG
Município: ONCA DE PITANGUI
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/09/2020 10:42:22
Folha: 1

FORNECEDORES VENCEDORES
Número do Processo:000046

Data: 27/08/2020

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Entrega: 03/09/2020 09:00:00

Modalidade: Pregão

Sequencial:

000032

Comissão de Licitação: Portaria 02/2020- Comissão de Pregão
Abertura: 03/09/2020 09:00:00

Proposta: 03/09/2020 09:00:00

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de desinfecção de locais públicos e de veículos, como medida para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

Fornecedor: GILBERTO DONIZETE RESENDE-ME
Item

Código

Descrição do Material / Serviço

00001 013982 Serviços de desinfecção de locais públicos do Município de Onça de
Pitangui/MG, como forma de combater o avanço da pandemia da COVID19,
com utilização de produto (s) desinfetante (s) regularizado (s) na Anvisa ou no
Ibama.
A empresa deverá manter no mínimo 02 (dois) veículos com motoristas e
ajudantes para o lançamento ou pulverização da diluição do produto nos
espaços públicos municipais. Os serviços poderão ser prestados em
qualquer localidade do Município de Onça de Pitangui, incluindo em seus
Distritos e área rural.

Unidade Medida

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Metro quadrado

100.000.0000

0.6000

60.000.0000

Marca: Produto: Hipoclorito de Sódio Effect 1% / Fabricante: Essenza Indústria Química Eirelo. Registro ANVISA: 3783700080019
Especificação:
Serviços de desinfecção de locais públicos do Município de Onça de Pitangui/MG, como forma de combater o avanço da pandemia da COVID19, com utilização de produto desinfetante regularizado na
Anvisa ou no Ibama.
A empresa deverá manter no mínimo 02 (dois) veículos com motoristas e ajudantes para o lançamento ou pulverização da diluição do produto nos espaços públicos municipais.
Os serviços poderão ser prestados em qualquer localidade do Município de Onça de Pitangui, incluindo em seus Distritos e área rural.

00002 013983 Serviços de desinfecção de veículos e aferição da temperatura corporal dos
motoristas e passageiros, como forma de controle e combate do avanço da
pandemia da COVID19 no Município de Onça de Pitangui.

Pessoa/hora

15.000.0000

26.0000

390.000.0000

Marca: Produto: Hipoclorito de Sódio Effect 1% / Fabricante: Essenza Indústria Química Eirelo. Registro ANVISA: 3783700080019
Especificação:
Serviços de desinfecção de veículos e aferição da temperatura corporal dos motoristas e passageiros, como forma de controle e combate do avanço da pandemia da COVID19 no Município de Onça
de Pitangui.
Especificações adicionais:
a)
Os serviços poderão ser prestados em qualquer localidade do Município de Onça de Pitangui, incluindo em seus Distritos e área rural;
b)
Os serviços deverão ser prestados sete dias por semana, do horário estimado de 7h às 17:30h;
c) As equipes deverão trabalhar em regime de revezamento, de modo que permaneçam sempre em cada ponto determinado pelo Município o mínimo de 03 (três) profissionais;
d)
Todos os EPIs necessários à segurança dos profissionais serão por conta da Contratada.
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e)
Para desinfecção dos veículos deverá ser utilizado produto desinfetante regularizado na Anvisa ou no Ibama, aplicado por meio de bambas costais, pulverizadores portáteis ou equipamento
equivalente;
f)
Os termômetros (medidor a distância, próprio para aferição de temperatura humana) necessário à aferição de temperatura dos motoristas e passageiros, também devem ser fornecidos pela
Contratada em número mínimo de 01 (um) por equipe;
g)
A equipe deverá, ainda, preencher um questionário sobre cada um dos veículos, com informações solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Onça de Pitangui;
h)
Não será de responsabilidade da Prefeitura os custos com deslocamento e alimentação dos funcionários da Contratada;
i)
O prazo estimado da contratação é de 04 (quatro) meses.

GILBERTO DONIZETE RESENDE-ME

______________________________
BRUNA DA SILVA SOUZA
094.806.296-74
Pregoeiro

Total do Lote:

450.000.0000

Total do Fornecedor:

450.000.0000

Total Geral do Processo

450.000.0000

_____________________________________

______________________________
PAULA CRISTINA MOREIRA NERI
119.900.476-61
Membro / Equipe de Apoio

______________________________
LUANA GOIS DE VASCONCELOS
144.180.916-37
Membro / Equipe de Apoio

