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Licitação Modalidade Pregão nº 22/2021 
 

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO Nº  39/2021 
 
Encaminha-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Campina Missões/RS, atendendo ao 
disposto na Lei nº 8.666/93, art. 43, VI, Decreto Municipal nº 034/2006, para análise quanto à homologação 
da licitação na modalidade Pregão nº 22/2021, os autos do processo administrativo deste procedimento 
licitatório. 
 

Fornecedor Item Descrição Valor 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

1 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
sanitização (Princípio Ativo: Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e Cloreto de dialquil dimetil amônio 75%) dos 
espaços físicos externos e internos da Prefeitura Municipal, 
prédio com área de 610,67m². A Empresa deve estar 
habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 
sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo de 
execução do serviço e laudo técnico do serviço prestado. 

171,50 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

2 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
sanitização (Princípio Ativo: Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e Cloreto de dialquil dimetil amônio 75%) dos 
espaços físicos externos e internos da UBS, prédio com 
área de 610,67m². A Empresa deve estar habilitada dentro 
das normas exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, 
bem como, deve apresentar laudo de execução do serviço 
e laudo técnico do serviço prestado. 

129,46 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

3 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
sanitização (Princípio Ativo: Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e Cloreto de dialquil dimetil amônio 75%)  dos 
espaços físicos externos e internos da Secretaria Municipal 
da Agricultura e Meio Ambiente / EMATER, prédio com 
área de 510,00m². A Empresa deve estar habilitada dentro 
das normas exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, 
bem como, deve apresentar laudo de execução do serviço 
e laudo técnico do serviço prestado. 

141,30 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

4 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
sanitização (Princípio Ativo: Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e Cloreto de dialquil dimetil amônio 75%) dos 
espaços físicos externos e internos da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Habitação e Trabalho, prédio com 
área de 916,83m². A Empresa deve estar habilitada dentro 
das normas exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, 
bem como, deve apresentar laudo de execução do serviço 
e laudo técnico do serviço prestado. 

263,34 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

5 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
sanitização (Princípio Ativo: Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e Cloreto de dialquil dimetil amônio 75%)  dos 
espaços físicos externos e internos da Praça da Matriz, 

638,30 
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área de aproximadamente 3.000m². A Empresa deve estar 
habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 
sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo de 
execução do serviço e laudo técnico do serviço prestado. 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

6 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
sanitização (Princípio Ativo: Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e Cloreto de dialquil dimetil amônio 75%) dos 
espaços físicos externos e internos da EMEI Governador 
Leonel de Moura Brizola, prédio com área de 564.50m². A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 
pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado 

157,65 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

7 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
sanitização (Princípio Ativo: Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e Cloreto de dialquil dimetil amônio 75%) dos 
espaços físicos externos e internos da EMEI Estrelinha da 
Manhã, prédio com área de 640.00 m². A Empresa deve 
estar habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 
sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo de 
execução do serviço e laudo técnico do serviço prestado. 

180,30 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

8 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
sanitização (Princípio Ativo: Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e Cloreto de dialquil dimetil amônio 75%) dos 
espaços físicos externos e internos da EMEF Santa 
Teresa, prédio com área de 655.10m². A Empresa deve 
estar habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 
sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo de 
execução do serviço e laudo técnico do serviço prestado. 

184,83 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

9 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
sanitização (Princípio Ativo: Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e Cloreto de dialquil dimetil amônio 75%) dos 
espaços físicos externos e internos do Ginásio EMEF 
Santa Teresa, prédio com área de 1.200m². A Empresa 
deve estar habilitada dentro das normas exigidas pela 
vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado 

348,30 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

10 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
sanitização (Princípio Ativo: Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e Cloreto de dialquil dimetil amônio 75%) dos 
espaços físicos externos e internos da EMEF São Luiz, 
prédio com área de 500m². A Empresa deve estar 
habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 
sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo 
técnico do serviço prestado. 

138,30 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

11 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
sanitização (Princípio Ativo: Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e Cloreto de dialquil dimetil amônio 75%) dos 
espaços físicos externos e internos da EMEF Santa Isabel, 
prédio com área de 680m². A Empresa deve estar 
habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 
sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo de 
execução do serviço e laudo técnico do serviço prestado 

192,30 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

12 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
sanitização (Princípio Ativo: Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e Cloreto de dialquil dimetil amônio 75%) dos 
espaços físicos externos e internos do Ginásio da EMEF 
Santa Isabel, prédio com área de 1.612m². A Empresa 

471,90 
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deve estar habilitada dentro das normas exigidas pela 
vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

13 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
sanitização (Princípio Ativo: Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e Cloreto de dialquil dimetil amônio 75%) dos 
espaços físicos externos e internos do Centro Madre 
Regina, prédio com área de 1.100m². A Empresa deve 
estar habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 
sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo de 
execução do serviço e laudo técnico do serviço prestado. 

318,30 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

14 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
sanitização (Princípio Ativo: Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e Cloreto de dialquil dimetil amônio 75%) dos 
espaços físicos externos e internos da Quadra Multiuso, 
prédio com área de 1.600m². A Empresa deve estar 
habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 
sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo de 
execução do serviço e laudo técnico do serviço prestado. 

468,30 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

15 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
sanitização (Princípio Ativo: Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e Cloreto de dialquil dimetil amônio 75%) dos 
espaços físicos externos e internos da Câmara Municipal 
de Vereadores, prédio com área de 240m². A Empresa 
deve estar habilitada dentro das normas exigidas pela 
vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. 

163,30 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

16 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
sanitização (Princípio Ativo: Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e Cloreto de dialquil dimetil amônio 75%) dos 
espaços físicos externos e internos do Departamento de 
Esportes, prédio com área de 240m². A Empresa deve 
estar habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 
sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo de 
execução do serviço e laudo técnico do serviço prestado. 

163,31 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

17 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
sanitização (Princípio Ativo: Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e Cloreto de dialquil dimetil amônio 75%) dos 
espaços físicos externos e internos da Capela Mortuária, 
prédio com área de 240m². A Empresa deve estar 
habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 
sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo de 
execução do serviço e laudo técnico do serviço prestado. 

138,31 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

1 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização dos Coletores Pluviais – Bocas de Lobo 
(objetivo eliminar pragas e insetos como mosquitos aedes 
aegypti, baratas, escorpiões e formigas, entre outros). A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 
pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. Planilha em anexo das ruas e 
coletores pluviais (154 COLETORES) 

2.230,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

2 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
fumacê dos Coletores Pluviais – Bocas de Lobo (objetivo 
eliminar pragas e insetos como mosquitos aedes aegypti, 
baratas, escorpiões e formigas, entre outros). A Empresa 
deve estar habilitada dentro das normas exigidas pela 

2.460,00 
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vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. Planilha em anexo das ruas e 
coletores pluviais (154 COLETORES) 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

3 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização dos Coletores Cloacais - Caixas de Inspeções 
(objetivo eliminar pragas e insetos como mosquitos aedes 
aegypti, baratas, escorpiões e formigas, entre outros). A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 
pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. Aproximadamente 2.000 coletores 
Cloacais.   

3.000,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

4 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
fumace dos Coletores Cloacais - Caixas de Inspeções 
(objetivo eliminar pragas e insetos como mosquitos aedes 
aegypti, baratas, escorpiões e formigas, entre outros). A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 
pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. Aproximadamente 2.000 coletores 
Cloacais. 

3.500,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

1 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
desratização (Princípio Ativo: Bromadiolone, Grupo 
Químico: Raticida Anticoagulante, Concentração de uso 
dos Produtos: Bromadiolone 0,005%, Aplicação na Área 01 
bloco /porta isca) dos espaços físicos externos e internos 
da Prefeitura Municipal, prédio com área de 610,67m². A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 
pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. 

170,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

2 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
desratização (Princípio Ativo: Bromadiolone, Grupo 
Químico: Raticida Anticoagulante, Concentração de uso 
dos Produtos: Bromadiolone 0,005%, Aplicação na Área 01 
bloco /porta isca) dos espaços físicos externos e internos 
da UBS, prédio com área de 470,55m². A Empresa deve 
estar habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 
sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo de 
execução do serviço e laudo técnico do serviço prestado. 

170,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

3 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
desratização (Princípio Ativo: Bromadiolone, Grupo 
Químico: Raticida Anticoagulante, Concentração de uso 
dos Produtos: Bromadiolone 0,005%, Aplicação na Área 01 
bloco /porta isca) dos espaços físicos externos e internos 
da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente / 
EMATER, prédio com área de 510,00m². A Empresa deve 
estar habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 
sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo de 
execução do serviço e laudo técnico do serviço prestado. 

175,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

4 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
desratização (Princípio Ativo: Bromadiolone, Grupo 
Químico: Raticida Anticoagulante, Concentração de uso 
dos Produtos: Bromadiolone 0,005%, Aplicação na Área 01 
bloco /porta isca) dos espaços físicos externos e internos 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e 
Trabalho, prédio com área de 916,83m². A Empresa deve 
estar habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 

175,00 
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sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo de 
execução do serviço e laudo técnico do serviço prestado. 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

5 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
desratização (Princípio Ativo: Bromadiolone, Grupo 
Químico: Raticida Anticoagulante, Concentração de uso 
dos Produtos: Bromadiolone 0,005%, Aplicação na Área 01 
bloco /porta isca) dos espaços físicos externos e internos 
da EMEI Governador Leonel de Moura Brizola, prédio com 
área de 564.50m². A Empresa deve estar habilitada dentro 
das normas exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, 
bem como, deve apresentar laudo de execução do serviço 
e laudo técnico do serviço prestado. 

168,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

6 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
desratização (Princípio Ativo: Bromadiolone, Grupo 
Químico: Raticida Anticoagulante, Concentração de uso 
dos Produtos: Bromadiolone 0,005%, Aplicação na Área 01 
bloco /porta isca) dos espaços físicos externos e internos 
da EMEI Estrelinha da Manhã, prédio com área de 640.00 
m². A Empresa deve estar habilitada dentro das normas 
exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, 
deve apresentar laudo de execução do serviço e laudo 
técnico do serviço prestado. 

160,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

7 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
desratização (Princípio Ativo: Bromadiolone, Grupo 
Químico: Raticida Anticoagulante, Concentração de uso 
dos Produtos: Bromadiolone 0,005%, Aplicação na Área 01 
bloco /porta isca) dos espaços físicos externos e internos 
da EMEF Santa Teresa, prédio com área de 655.10m². A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 
pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. 

200,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

8 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
desratização (Princípio Ativo: Bromadiolone, Grupo 
Químico: Raticida Anticoagulante, Concentração de uso 
dos Produtos: Bromadiolone 0,005%, Aplicação na Área 01 
bloco /porta isca) dos espaços físicos externos e internos 
do Ginásio EMEF Santa Teresa, prédio com área de 
1.200m². A Empresa deve estar habilitada dentro das 
normas exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, bem 
como, deve apresentar laudo de execução do serviço e 
laudo técnico do serviço prestado. 

165,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

9 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
desratização (Princípio Ativo: Bromadiolone, Grupo 
Químico: Raticida Anticoagulante, Concentração de uso 
dos Produtos: Bromadiolone 0,005%, Aplicação na Área 01 
bloco /porta isca) dos espaços físicos externos e internos 
da EMEF São Luiz, prédio com área de 500m². A Empresa 
deve estar habilitada dentro das normas exigidas pela 
vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo técnico do serviço prestado. 

170,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

10 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
desratização (Princípio Ativo: Bromadiolone, Grupo 
Químico: Raticida Anticoagulante, Concentração de uso 
dos Produtos: Bromadiolone 0,005%, Aplicação na Área 01 
bloco /porta isca) dos espaços físicos externos e internos 
da EMEF Santa Isabel, prédio com área de 680m². A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 

180,00 
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pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

11 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
desratização (Princípio Ativo: Bromadiolone, Grupo 
Químico: Raticida Anticoagulante, Concentração de uso 
dos Produtos: Bromadiolone 0,005%, Aplicação na Área 01 
bloco /porta isca)  dos espaços físicos externos e internos 
do Ginásio da EMEF Santa Isabel, prédio com área de 
1.612m². A Empresa deve estar habilitada dentro das 
normas exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, bem 
como, deve apresentar laudo de execução do serviço e 
laudo técnico do serviço prestado. 

300,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

12 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
desratização (Princípio Ativo: Bromadiolone, Grupo 
Químico: Raticida Anticoagulante, Concentração de uso 
dos Produtos: Bromadiolone 0,005%, Aplicação na Área 01 
bloco /porta isca) dos espaços físicos externos e internos 
do Centro Madre Regina, prédio com área de 1.100m². A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 
pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. 

365,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

13 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
desratização (Princípio Ativo: Bromadiolone, Grupo 
Químico: Raticida Anticoagulante, Concentração de uso 
dos Produtos: Bromadiolone 0,005%, Aplicação na Área 01 
bloco /porta isca) dos espaços físicos externos e internos 
da Quadra Multiuso, prédio com área de 1.600m². A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 
pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. 

250,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

14 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
desratização (Princípio Ativo: Bromadiolone, Grupo 
Químico: Raticida Anticoagulante, Concentração de uso 
dos Produtos: Bromadiolone 0,005%, Aplicação na Área 01 
bloco /porta isca) dos espaços físicos externos e internos 
da Praça da Matriz, área de aproximadamente 3.000m². A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 
pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. 

175,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

15 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
desratização (Princípio Ativo: Bromadiolone, Grupo 
Químico: Raticida Anticoagulante, Concentração de uso 
dos Produtos: Bromadiolone 0,005%, Aplicação na Área 01 
bloco /porta isca) dos espaços físicos externos e internos 
da Câmara Municipal de Vereadores, prédio com área de 
240m². A Empresa deve estar habilitada dentro das normas 
exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, 
deve apresentar laudo de execução do serviço e laudo 
técnico do serviço prestado 

170,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

16 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
desratização (Princípio Ativo: Bromadiolone, Grupo 
Químico: Raticida Anticoagulante, Concentração de uso 
dos Produtos: Bromadiolone 0,005%, Aplicação na Área 01 
bloco /porta isca) dos espaços físicos externos e internos 
do Departamento de Esportes, prédio com área de 240m². 

170,00 
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A Empresa deve estar habilitada dentro das normas 
exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, 
deve apresentar laudo de execução do serviço e laudo 
técnico do serviço prestado. 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

1 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização (Princípio Ativo: Lambda Cialotrina, Grupo 
Químico: Piretróide) dos espaços físicos externos e 
internos da Prefeitura Municipal, prédio com área de 
610,67m². A Empresa deve estar habilitada dentro das 
normas exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, bem 
como, deve apresentar laudo de execução do serviço e 
laudo técnico do serviço prestado. 

166,80 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

2 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização (Princípio Ativo: Lambda Cialotrina, Grupo 
Químico: Piretróide) dos espaços físicos externos e 
internos da UBS, prédio com área de 470,55m². A Empresa 
deve estar habilitada dentro das normas exigidas pela 
vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. 

130,12 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

3 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização (Princípio Ativo: Lambda Cialotrina, Grupo 
Químico: Piretróide) dos espaços físicos externos e 
internos da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio 
Ambiente / EMATER, prédio com área de 510,00m². A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 
pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. 

141,96 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

4 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização (Princípio Ativo: Lambda Cialotrina, Grupo 
Químico: Piretróide) dos espaços físicos externos e 
internos da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Habitação e Trabalho, prédio com área de 916,83m². A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 
pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. 

258,24 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

5 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização (Princípio Ativo: Lambda Cialotrina, Grupo 
Químico: Piretróide) dos espaços físicos externos e 
internos da EMEI Governador Leonel de Moura Brizola, 
prédio com área de 564.50m². A Empresa deve estar 
habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 
sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo de 
execução do serviço e laudo técnico do serviço prestado. 

152,55 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

6 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização (Princípio Ativo: Lambda Cialotrina, Grupo 
Químico: Piretróide) dos espaços físicos externos e 
internos do Ginásio da EMEF Santa Isabel, prédio com 
área de 1.612m². A Empresa deve estar habilitada dentro 
das normas exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, 
bem como, deve apresentar laudo de execução do serviço 
e laudo técnico do serviço prestado. 

441,12 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

7 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização (Princípio Ativo: Lambda Cialotrina, Grupo 
Químico: Piretróide) dos espaços físicos externos e 
internos da EMEI Estrelinha da Manhã, prédio com área de 
640.00 m². A Empresa deve estar habilitada dentro das 

175,20 
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normas exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, bem 
como, deve apresentar laudo de execução do serviço e 
laudo técnico do serviço prestado. 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

8 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização (Princípio Ativo: Lambda Cialotrina, Grupo 
Químico: Piretróide) dos espaços físicos externos e 
internos da EMEF Santa Teresa, prédio com área de 
655.10m². A Empresa deve estar habilitada dentro das 
normas exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, bem 
como, deve apresentar laudo de execução do serviço e 
laudo técnico do serviço prestado. 

179,73 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

9 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização (Princípio Ativo: Lambda Cialotrina, Grupo 
Químico: Piretróide) dos espaços físicos externos e 
internos do Ginásio EMEF Santa Teresa, prédio com área 
de 1.200m². A Empresa deve estar habilitada dentro das 
normas exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, bem 
como, deve apresentar laudo de execução do serviço e 
laudo técnico do serviço prestado. 

343,20 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

10 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização (Princípio Ativo: Lambda Cialotrina, Grupo 
Químico: Piretróide) dos espaços físicos externos e 
internos da EMEF São Luiz, prédio com área de 500m². A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 
pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo técnico do serviço prestado. 

138,96 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

11 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização (Princípio Ativo: Lambda Cialotrina, Grupo 
Químico: Piretróide) dos espaços físicos externos e 
internos da EMEF Santa Isabel, prédio com área de 680m². 
A Empresa deve estar habilitada dentro das normas 
exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, 
deve apresentar laudo de execução do serviço e laudo 
técnico do serviço prestado. 

187,20 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

12 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização (Princípio Ativo: Lambda Cialotrina, Grupo 
Químico: Piretróide) dos espaços físicos externos e 
internos do Centro Madre Regina, prédio com área de 
1.100m². A Empresa deve estar habilitada dentro das 
normas exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, bem 
como, deve apresentar laudo de execução do serviço e 
laudo técnico do serviço prestado. 

313,20 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

13 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização (Princípio Ativo: Lambda Cialotrina, Grupo 
Químico: Piretróide) dos espaços físicos externos e 
internos da Quadra Multiuso, prédio com área de 1.600m². 
A Empresa deve estar habilitada dentro das normas 
exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, 
deve apresentar laudo de execução do serviço e laudo 
técnico do serviço prestado. 

437,52 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

14 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização (Princípio Ativo: Lambda Cialotrina, Grupo 
Químico: Piretróide) dos espaços físicos externos e 
internos da Praça da Matriz, área de aproximadamente 
3.000m². A Empresa deve estar habilitada dentro das 
normas exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, bem 
como, deve apresentar laudo de execução do serviço e 
laudo técnico do serviço prestado. 

400,00 
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ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

15 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização (Princípio Ativo: Lambda Cialotrina, Grupo 
Químico: Piretróide) dos espaços físicos externos e 
internos da Câmara Municipal de Vereadores, prédio com 
área de 240m². A Empresa deve estar habilitada dentro das 
normas exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, bem 
como, deve apresentar laudo de execução do serviço e 
laudo técnico do serviço prestado. 

158,20 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

16 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização (Princípio Ativo: Lambda Cialotrina, Grupo 
Químico: Piretróide) dos espaços físicos externos e 
internos do Departamento de Esportes, prédio com área de 
240m². A Empresa deve estar habilitada dentro das normas 
exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, 
deve apresentar laudo de execução do serviço e laudo 
técnico do serviço prestado. 

175,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

17 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização (Princípio Ativo: Lambda Cialotrina, Grupo 
Químico: Piretróide) dos espaços físicos externos e 
internos da Capela Mortuária, prédio com área de 240m². A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 
pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. 

150,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

1 

Prestação de serviço para afugentar morcegos e a 
higienização com fornecimento de produtos para limpeza e 
desinfecção dos ambientes externos e internos da 
Prefeitura Municipal, prédio com área de 610,67m². A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 
pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço 

550,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

2 

Prestação de serviço para afugentar morcegos e a 
higienização com fornecimento de produtos para limpeza e 
desinfecção dos ambientes externos e internos da UBS, 
prédio com área de 470,55m². A Empresa deve estar 
habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 
sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo de 
execução do serviço e laudo técnico do serviço prestado. 

550,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

3 

Prestação de serviço para afugentar morcegos e a 
higienização com fornecimento de produtos para limpeza e 
desinfecção dos ambientes externos e internos da 
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente / 
EMATER, prédio com área de 510,00m². A Empresa deve 
estar habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 
sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo de 
execução do serviço e laudo técnico do serviço prestado. 

550,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

4 

Prestação de serviço para afugentar morcegos e a 
higienização com fornecimento de produtos para limpeza e 
desinfecção dos ambientes externos e internos da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e 
Trabalho, prédio com área de 916,83m². A Empresa deve 
estar habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 
sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo de 
execução do serviço e laudo técnico do serviço prestado. 

700,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

5 

Prestação de serviço para afugentar morcegos e a 
higienização com fornecimento de produtos para limpeza e 
desinfecção dos ambientes externos e internos da EMEI 
Governador Leonel de Moura Brizola, prédio com área de 

600,00 
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564.50m². A Empresa deve estar habilitada dentro das 
normas exigidas pela vigilância sanitária e ambiental, bem 
como, deve apresentar laudo de execução do serviço e 
laudo técnico do serviço prestado. 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

6 

Prestação de serviço para afugentar morcegos e a 
higienização com fornecimento de produtos para limpeza e 
desinfecção dos ambientes externos e internos do Ginásio 
da EMEF Santa Isabel, prédio com área de 1.612m². A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 
pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. 

950,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

7 

Prestação de serviço para afugentar morcegos e a 
higienização com fornecimento de produtos para limpeza e 
desinfecção dos ambientes externos e internos da EMEI 
Estrelinha da Manhã, prédio com área de 640.00 m². A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 
pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. 

600,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

8 

Prestação de serviço para afugentar morcegos e a 
higienização com fornecimento de produtos para limpeza e 
desinfecção dos ambientes externos e internos da EMEF 
Santa Teresa, prédio com área de 655.10m². A Empresa 
deve estar habilitada dentro das normas exigidas pela 
vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. 

600,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

9 

Prestação de serviço para afugentar morcegos e a 
higienização com fornecimento de produtos para limpeza e 
desinfecção dos ambientes externos e internos do Ginásio 
EMEF Santa Teresa, prédio com área de 1.200m². A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 
pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. 

950,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

10 

Prestação de serviço para afugentar morcegos e a 
higienização com fornecimento de produtos para limpeza e 
desinfecção dos ambientes externos e internos da EMEF 
São Luiz, prédio com área de 500m². A Empresa deve 
estar habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 
sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo 
técnico do serviço prestado. 

600,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

11 

Prestação de serviço para afugentar morcegos e a 
higienização com fornecimento de produtos para limpeza e 
desinfecção dos ambientes externos e internos da EMEF 
Santa Isabel, prédio com área de 680m². A Empresa deve 
estar habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 
sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo de 
execução do serviço e laudo técnico do serviço prestado. 

600,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

12 

Prestação de serviço para afugentar morcegos e a 
higienização com fornecimento de produtos para limpeza e 
desinfecção dos ambientes externos e internos do Centro 
Madre Regina, prédio com área de 1.100m². A Empresa 
deve estar habilitada dentro das normas exigidas pela 
vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. 

850,00 
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ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

13 

Prestação de serviço para afugentar morcegos e a 
higienização com fornecimento de produtos para limpeza e 
desinfecção dos ambientes externos e internos da Quadra 
Multiuso, prédio com área de 1.600m². A Empresa deve 
estar habilitada dentro das normas exigidas pela vigilância 
sanitária e ambiental, bem como, deve apresentar laudo de 
execução do serviço e laudo técnico do serviço prestado. 

950,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

14 

Prestação de serviço para afugentar morcegos e a 
higienização com fornecimento de produtos para limpeza e 
desinfecção dos ambientes externos e internos da Praça 
da Matriz, área de aproximadamente 3.000m². A Empresa 
deve estar habilitada dentro das normas exigidas pela 
vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. 

550,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

15 

Prestação de serviço para afugentar morcegos e a 
higienização com fornecimento de produtos para limpeza e 
desinfecção dos ambientes externos e internos da Câmara 
Municipal de Vereadores, prédio com área de 240m². A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 
pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. 

500,00 

ADRIANE 
KOTOWSKI E CIA 
LTDA ME 

1 

Prestação de serviço com fornecimento de produtos para 
dedetização das Estações de Tratamento de Esgoto - ETE 
(objetivo eliminar pragas e insetos como mosquitos aedes 
aegypti, baratas, escorpiões e formigas, entre outros). A 
Empresa deve estar habilitada dentro das normas exigidas 
pela vigilância sanitária e ambiental, bem como, deve 
apresentar laudo de execução do serviço e laudo técnico 
do serviço prestado. O Município possui cinco ETES. 

599,00 

 
 
 

DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 
 

(   ) Homologo a licitação, adjudique-se o objeto 

(   ) Não homologo a licitação 

 
 
 

Campina das Missões , RS,19 de maio de 2021. 
 
 

 
 
 

CARLOS JUSTEN 
Prefeito Municipal 

 
 


