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SELEÇÃO

243/2022

29/09/2022

Seleção de empresa especializada para a aplicação de um Programa de Prevenção a
Arboviroses no Município de Jaguariaíva.

243/2022

c) Modalidade: Seleção

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

2/2022 - OU

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 24/10/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

FORREST BRASIL TECNOLOGIA LTDA

R$ 1,001,000 1,00001 - Apresentação de proposta e seleção de empresa especializada em
Programa de Prevenção a Arboviroses através da aplicação de uma
tecnologia que se demonstre efetiva e que não apresente riscos à saúde
e ao meio ambiente. A metodologia a ser aplicada deverá ser baseada
em ações de controle biológico através da liberação de mosquitos Aedes
aegypti machos estéreis em regiões de risco.
Com período de operacionalização da operação por um ano, com início
preferencial no mês de novembro de 2022, tendo suas atividades
distribuídas de maneira mensal ao longo do projeto, com finalização em
outubro de 2023.

As atividades prestadas pela CONTRATADA devem englobar:
• Instalação de armadilhas de monitoramento entomológico;
• Manutenção semanal das armadilhas de monitoramento
entomológico;
• Ações de divulgação sobre o programa;
• Solturas de machos estéreis (Aedes Aegypti);
Relatório de execução. - Marca:

SV.

R$1,00Total fornecedor:

R$ 1,00Total geral:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDescrição da Despesa Dotação
R$ 1,0011.001.10.304.0020.2069.3.3.90.39.00Manutenção da Vigilância Sanitária

Alcione Lemos
Prefeita

30 de Novembro de 2022Jaguariaíva,


