Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS
Departamento de Compras e Licitações

ATA DE REUNIÃO 32/2017

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às treze horas e
quarenta e cinco minutos, na sala de Licitações, nesta Prefeitura Municipal, sito ao
Largo do Mineiro, 195, reuniu-se a Comissão Municipal de Licitações, designada
pela portaria 1663/2016, incumbida de analisar o procedimento licitatório de
modalidade Carta Convite 04/2017, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E EXPURGO DE MORCEGOS E
CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUAS. Após análise do
recurso da empresa Marcia Kollet da Silva – ME, e análise da promoção de
diligência junto a Secretaria da Agricultura do Município para melhores
esclarecimentos e com base no documento emitido pela Veterinária Roberta
Tavares Costa CRMV/RS 10453, esta comissão chegou a seguinte decisão, julgase procedente o recurso interposto pela empresa Marcia Kollet da Silva – ME, ou
seja, a empresa Imunizadora Renck Ltda – ME, apresentou o atestado de
capacidade técnica, no entanto este atestado não refere-se ao expurgo de
morcegos, assim ficando a mesma desabilitada. Passamos para a fase 2 –
abertura da proposta, que será no dia vinte e seis de abril de dois mil e dezessete,
ás quatorze horas na sala de Licitações. As partes terão ciência desta ata, no sitio
eletrônico do município de Arroio dos Ratos, fonte oficial de informação dos atos
administrativo, conforme lei 3.348/2010. Encerramos a presente sessão e lavramos
a presente ata aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete.
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