
 
 

Ata da Sessão do Pregão Presencial n. 013/2015 

Ata do Pregão Presencial Nº 013/2015 - Processo Administrativo nº. 1571/2015 – 

Credenciamento, Análise de Propostas, Lances Verbais e Habilitação.  

Às duas horas do dia 15 do mês de Maio do ano de dois mil e quinze, na sala de 

reuniões da Comissão Permanente de Licitação, instalada na Praça Cívica, Nº 01, 

Setor Central, São Simão/GO, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de 

São Simão/GO e equipe de apoio, nomeados através do Decreto Municipal nº. 

174/2014, de 18 de Junho de 2014, estando presentes o Pregoeiro, Sr. Rodrigo 

Cardoso de Paiva; Anne Dirceu de Lorena Costa, membro da equipe de apoio, para 

atuarem no julgamento do Pregão Presencial nº 013/2015, conforme previsto no 

respectivo Edital objetivando Contratação de Engenheiro Químico para prestação 

de serviços de consultoria técnica junto ao Departamento Municipal de Água e 

Esgoto de São Simão – DEMAESS para acompanhamento e orientação na 

gestão da rede de distribuição de água e gestão do esgoto municipal, 

acompanhamento e realização de laudos técnicos referentes as análises de 

água e assessoria técnica aos assuntos relativos a autarquia, de acordo com as 

condições e especificações constantes no Edital, seus anexos, regidos pela Lei 

Federal nº. 10.520, de 17.07.2002; Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006; do 

Decreto n.º 6.204, de 05.09.2007 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 

21.06.1993 e alterações posteriores. Foi aberta a Sessão Pública, e o Pregoeiro 

informou aos presentes que de acordo com o Edital daria tolerância de 15 minutos 

para o início dos trabalhos. Decorrido o prazo de tolerância, o Pregoeiro deu inicio a 

etapa de credenciamento da licitante e recebimento dos envelopes de proposta e 

habilitação, a qual encerrou-se às 14:20min, conforme exigiu o Edital. Apesar da 

ampla divulgação do Edital,( Publicação no jornal de grande circulação- Jornal O 

Hoje, Diário Oficial da União, Site e Placar da Prefeitura Municipal), compareceu 

apenas uma pessoa, qual seja RENATO NUNES LAGE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, 

Engenheiro Químico, portador do RG de nº 0595306434-DETRAN e do CPF de nº 

011.965.681-70, inscrito no CREA-GO 25405-D-GO, residente e Domiciliado em São 

Simão/GO. Deu-se continuidade à sessão sendo recebido, rubricado os envelopes 

de proposta de preços e Documentos de Habilitação do licitante presente. A 

seguir deu-se continuidade à sessão de classificação e julgamento das propostas de 

preços, sendo inicialmente apresentado o seguinte valor: 

 

Item  Descrição  

1  Contratação de Engenheiro Químico para prestação de 
serviços de consultoria técnica junto ao Departamento 



 
 

Ata da Sessão do Pregão Presencial n. 013/2015 

Municipal de Água e Esgoto de São Simão – DEMAESS para 
acompanhamento e orientação na gestão da rede de 
distribuição de água e gestão do esgoto municipal, 
acompanhamento e realização de laudos técnicos referentes as 
análises de água e assessoria técnica aos assuntos relativos a 
autarquia 

VALOR MENSAL : R$ 9.500,00 ( Nove mil e quinhentos reais ) 

Analisando a proposta apresentada verificou-se que esta estava em conformidade. 

Verifica-se ainda que o valor apresentado está dentro do estimado por esta 

Administração. O Pregoeiro então abriu a negociação com o licitante, restando então 

o seguinte valor:  

Item  Descrição  

1  Contratação de Engenheiro Químico para prestação de 
serviços de consultoria técnica junto ao Departamento 
Municipal de Água e Esgoto de São Simão – DEMAESS para 
acompanhamento e orientação na gestão da rede de 
distribuição de água e gestão do esgoto municipal, 
acompanhamento e realização de laudos técnicos referentes as 
análises de água e assessoria técnica aos assuntos relativos a 
autarquia 

VALOR MENSAL : R$ 9.000,00 ( Nove mil reais ) 

Considerando válida a proposta e os valores apresentados o Pregoeiro passou então 

a análise da Documentação de Habilitação, abrindo o envelope da do Licitante. Foi 

solicitado a todos os presentes que rubricassem todas as páginas. Feita a análise 

pelo Pregoeiro o licitante foi considerado Habilitado por apresentar toda a 

documentação solicitada no Edital. Nada mais havendo, foi lavrada esta Ata e 

assinada por todos os presentes. Registra-se que o certame teve término às 15:50h.  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

RODRIGO CARDOSO DE PAIVA 

Pregoeiro  

        ANNE DIRCEU DE LORENA COSTA 

Membro  
RENATO NUNES LAGE  

Licitante 


