
 

 
 

 

 

 

ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

 

Ata Pregão Presencial Nº 003/2017 - Processo Administrativo nº. 016/2017 – MENOR PREÇO 

POR ITEM  

 

Às quatorze horas do dia 23 (vinte e três) do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, na 

sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, instalada na Praça Cívica S/N, Setor Central, 

São Simão/GO, reuniu-se a Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Simão/GO e equipe de 

apoio, nomeada através do Decreto Municipal nº. 060/2017, de 02 de janeiro de 2017, estando 

presentes a Pregoeira, Srª Gracielle Souza Pereira; Patrícia dos Reis Gama Lamanna, membro da 

equipe de apoio, para atuar no julgamento do Pregão Presencial nº 003/2017, conforme previsto no 

respectivo Edital que tem como objeto a  contratação de empresa especializada em locação de gerador 

de energia, para uso no evento “SÃO SIMÃO FOLIA - CARNAVAL 2017”, no período de 24 a 27 

de fevereiro de 2017 conforme especificações e quantidades constantes no Edital, 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 iniciou o 

Credenciamento das empresas.  Estando presentes o representante da empresa GÊNESIS 

TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME: inscrita no CNPJ Nº: 09.363.642/0001-20,  localizada 

na Av. 9 de julho, 1607, Qd. 01 Lt 03, 04 e 05 – Karfan – CEP: 75.516-520 Itumbiara - GO, 

representada por seu responsável legal CPF Nº: 016.533.091-05 e RG Nº: 31721 MTE/GO, foi 

devidamente credenciada, deu-se continuidade a sessão foram recebidos e rubricados os envelopes 

de Proposta de Preços (envelope nº 01) e os envelopes de Habilitação (envelope nº 02). Foi aberto o 

envelope de proposta de preços da licitante credenciada. A Pregoeira informou, ao representante 

presente, os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do Pregão. Em seguida foi 

analisada a proposta de preço apresentada pela licitante, tendo como base de avaliação as 

determinações do Edital e anexos. A empresa GÊNESIS TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 

ME ofertou lance conforme o demonstrativo do lance abaixo. Iniciada a etapa de negociação 

ficaram assim classificados a proposta da licitante presentes. 

Licitante PROP. 1ªLANC 

GÊNESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME  R$ 15.200,000 R$ 14.700,000 

Após a etapa de lances verificou-se que a empresa GÊNESIS TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA - ME foi vencedora do certame. Os valores provenientes da etapa de negociação, constantes 

do Demonstrativo de Lances foram aceitos pela Pregoeira, decidiu então aceitar a proposta da 

empresa vencedora por ter atendido todas as especificações solicitadas no Edital. A seguir, foi aberto 

o envelope de documentação/habilitação da empresa vencedora para verificação do atendimento às 

condições de habilitação constantes no Edital. Da análise verificou-se que a Empresa GÊNESIS 

TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME atendeu a todos os requisitos solicitados no edital, 

restando, portanto, habilitada. A pregoeira abriu negociação com a empresa vencedora com alteração 

da proposta. A Pregoeira decidiu então pela Adjudicação do objeto desta Ata à empresa GÊNESIS 

TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME pelo valor final de R$ 14.700,00 (Quatorze mil e 

setecentos reais). Saindo a empresa vencedora convocada à assinar o contrato. Registra-se que o 

certame teve término às 14h30min. 
 

GRACIELLE SOUZA PEREIRA 

Presidente  

          

PATRÍCIA DOS REIS GAMA LAMANNA 

Membro 

 

GÊNESIS TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 

Empresa Licitante  


