
03/03/2023, 08:59 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=1117599&acao=A&tipo=t 1/1

Pregão/Concorrência Eletrônica

conselho regional de educação física 11a região - mato grosso do sul

Termo de Adjudicação do Pregão
Nº 00006/2023

Às 09:54 horas do dia 03 de março de 2023, após analisado o resultado do Pregão nº 00006/2023, referente ao
Processo nº 2023/000001, o Pregoeiro, Sr(a) RODRIGO SA PEREIRA, ADJUDICA 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: Serviço especializado de limpeza
Descrição Complementar: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, sem fornecimento de mão de obra
em regime de dedicação exclusiva com fornecimento de equipamentos e insumos necessários ao atendimento das
necessidades do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 11ª REGIÃO – CREF11/MS. Limpeza e higienização
de piscina, manutenção e conservação de jardins, áreas verdes e solos naturais, Jornada de Trabalho de 08 horas
mensais. O imóvel onde serão realizadas as prestações do serviço está, possuindo Área total de 400m²; Área
construída 302m², compostas de porão, edícula, janelas, vidraças, banheiros, escadaria de acesso ao porão e ao piso
superior, piso superior de 100 m² aproximadamente salas, área gourmet e varandas. Limpeza de Jardim. Limpeza de
piscina 50m² aproximadamente. Para esta atividade a CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos adequados,
mão de obra bem como os produtos necessários para tal fim. O serviço deverá ser feito de modo que não deteriore o
imóvel. O recolhimento e destinação dos resíduos e lixo em geral é de responsabilidade da empresa CONTRATADA.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 17.142,8000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AMMER SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 408.000,0000 , com valor negociado a R$
17.142,8000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 03/03/2023
09:54:52

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AMMER SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
28.471.333/0001-18, Melhor lance: R$ 408.000,0000, Valor Negociado: R$
17.142,8000
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