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COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 10/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de desinsetização,
desratização e descupinização das áreas internas e externas do IFBA Campus Barreiras:Serviço de
desinsetização, desratização e descupinização de área interna com total de 11.503m², área externa
com o total de 16.308 m², perfazendo um total de 27.811m², com fornecimento de material
necessário para perfeita execução do serviço em todas as áreas internas e externas no IFBA
Barreiras.
Data/horário abertura da Sessão Pública: 01/06/2021 - 08:00h
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 02/06/2021 - 17:59h
Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim
Observações Gerais: 1 DA HABILITAÇÃO 1.1 Após a realização do certame o fornecedor do lance
vencedor, deverá enviar proposta através do e-mail ifba.comprasbarreiras@gmail.com, em um prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a realização do certame, sob pena de desclassificação,
contendo: descrição detalhada do objeto, valor unitário e total em moeda corrente nacional (real),
prazo de entrega, condição de pagamento (depósito bancário) e validade da proposta não inferior a
60 (sessenta) dias, bem como dados bancários para emissão da Ordem Bancária. 1.2 No preço
cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com
impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto. 2 ETAPAS
DA EXECUÇÃO 2.1 Os serviços serão realizados em duas etapas, sendo a primeira logo após a
assinatura do contrato/ordem de serviço e a segunda 6 (seis) meses após. 3 DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA a) Apresentar a Nota Fiscal/Fatura após a entrega do objeto contratual; b) Arcar com
os encargos fiscais decorrentes desta contratação; c) Notificar a CONTRATANTE por escrito de todas
as ocorrências que possam acarretar embaraço na prestação do que foi contratado; d) Não transferir
a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente o presente contrato, nem subcontratar
qualquer das prestações a que está obrigada; e) Responder por qualquer prejuízo que seus
empregados ou prepostos causarem ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente da
ação ou omissão dolosa ou culposa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e
assumindo o ônus decorrente; f) Fornecer ao pessoal técnico da CONTRATADA condições necessárias
para a adequada para cumprimento contratual; g) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas,
decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o IFBA Campus
Barreiras; h) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras
incidentes sobre o fornecimento, assim como encargos trabalhistas, previdenciários; i)
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na prestação de serviço; j) Prestar assistência técnica durante o prazo de validade
do certificado digital; k) Manter, durante toda a vigência do fornecimento, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no processo administrativo; l) Realizar a entrega dos serviços no
prazo máximo 30 dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho; n) A realização do
serviço deverá ser realizada na cidade de Barreiras-BA, em dia e horário previamente agendados pela
Direção Administrativa do IFBA Campus Barreiras pelo e-mail depadbarreiras@ifba.edu.br.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, bem como aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de
2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Item: 1
Descrição: BOMBA DE INSETICIDA
Descrição  Complementar:  Serviço  de  desinsetização,  desratização  e  descupinização  de  área
interna com total de 11.503m², área externa com o total de 16.308 m², perfazendo um total de
27.811m², com fornecimento de material necessário para perfeita execução do serviço em todas as
áreas internas e externas no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus
Barreiras
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Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor de referência: R$ 4.005,08
Valor do menor lance: R$ 3.998,50
Situação:Homologado
Aplicabilidade da margem de preferência: Não
Quantidade de dias para entrega: 30     Data de Entrega: 08/07/2021
Endereço entrega do produto:Rua Gileno de  Sá Oliveira,  271 CEP.  47808-006 -  Recanto dos
Pássaros - Barreiras - BA

Adjudicado para: AV3 CLIMATIZACAO E DEDETIZACAO EIRELI, por R$ 3.998,50

Obs.: O fornecedor AV3 CLIMATIZACAO E DEDETIZACAO EIRELI possui regularidade fiscal, tendo
apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

Histórico

Item: 1
Observação:  Participaram  deste  item  os  fornecedores  abaixo  relacionados,  com  suas
respectivas propostas:

Fornecedor CNPJ/CPF Valor (R$) Data/Horário Marca
JR  GOMES  COMERCIO  E
SERVICOS

21.585.488/0001-36 100.000,00 01/06/2021
08:36:44

referencia

GOBRAZ  COMERCIO  E
SERVICO LTDA

15.696.877/0001-36 25.000,00 01/06/2021
12:51:04

DESINSETIZAÇÃO

A&T  PRESTACOES  DE
SERVICOS  E  CONSULTORIA
ADMINISTRATIVO

39.936.873/0001-46 17.600,00 01/06/2021
23:39:33

A&T Serviços

MARCELLY  SANTANA
MASCARENHAS EIRELI

28.425.480/0001-51 17.500,00 02/06/2021
08:50:58

serviço

NORSUL  CONSTRUCAO  CIVIL
LTDA

41.853.294/0001-81 100.000,00 02/06/2021
09:31:54

serviços

MH  LIXX  COMERCIO  E
SERVICOS LTDA

37.247.119/0001-73 60.000,00 02/06/2021
10:02:12

Similar

ALINE ALMEIDA DE CARVALHO
01785074580

41.612.241/0001-79 3.999,00 02/06/2021
10:24:04

SIMILAR

ANTONIO  EDERSON
FERNANDES  DE  OLIVEIRA
83184244334

39.805.714/0001-02 29.999,00 02/06/2021
11:46:13

guarany

AV3  CLIMATIZACAO  E
DEDETIZACAO EIRELI

35.829.401/0001-33 15.017,94 02/06/2021
11:56:31

PROPRIA

EZEQUIAS  DOS  SANTOS
FERNANDES 02478903598

32.773.923/0001-721.000.000,00 02/06/2021
15:26:20

Conforme

CRB COMERCIO DE INSUMOS
AGRICOLAS LTDA

30.969.511/0001-87 17.500,00 02/06/2021
17:25:12

cbagro

Propostas/Lances (5 melhores)
Valor da melhor proposta/lance

de cada fornecedor R$ CNPJ/CPF Data/Horário

3.998,50 35.829.401/0001-33 02/06/2021 14:40:03
3.999,00 41.612.241/0001-79 02/06/2021 10:24:04
4.000,00 21.585.488/0001-36 01/06/2021 09:09:24
15.000,00 37.247.119/0001-73 02/06/2021 13:28:16
15.500,00 15.696.877/0001-36 01/06/2021 12:51:22

Eventos do Item
Evento Motivo Data/Horário

Adjudicado por RAFAEL MONTE GOMES.

Adjudicado  para  fornecedor:  AV3
CLIMATIZACAO  E  DEDETIZACAO
EIRELI,  CNPJ/CPF:
35.829.401/0001-33,  Lance:  3.998,50.
A  referida  empresa  apresentou  a
proposta com melhor lance.

07/06/2021
12:29:37

Homologado  por  GUSTAVO  DA  SILVA
QUIRINO.

08/06/2021
13:57:39

Eventos da Cotação
Evento Motivo Data/Horário

Homologada  por  GUSTAVO  DA  SILVA
QUIRINO.

08/06/2021
13:58:00

Despacho de Adjudicação

  Esta Cotação Eletrônica foi adjudicada de acordo com o descrito nos quadros de eventos referentes
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a cada item.

 Despacho de Homologação

  Esta Cotação Eletrônica foi homologada por GUSTAVO DA SILVA QUIRINO, em 08/06/2021, às
13h58.

A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 02/06/2021, às
18h27, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a
critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.
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