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PROCESSO Nº 0108/2017 PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº077/2017, Contratação de 

empresa para prestar serviços de Produção e 

veiculação de áudio em carro de som 

(propaganda volante) com microfone e 

gravação em CD das informações veiculadas, 

para divulgação de comunicados, atos oficiais, 

avisos, convocações de interesse geral desta 

Administração, deste Município, atendendo as 

diversas secretarias da Prefeitura Municipal 

de São Simão-GO. 

 

 

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo 

o procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos  pela Pregoeira, 

inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, 

com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações 

posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão 

Presencial nº 077/2017, objetivando, a Contratação de empresa para prestar serviços de Produção e 

veiculação de áudio em carro de som (propaganda volante) com microfone e gravação em CD das 

informações veiculadas, para divulgação de comunicados, atos oficiais, avisos, convocações de 

interesse geral desta Administração, deste Município, atendendo as diversas secretarias da Prefeitura 

Municipal de São Simão-GO.., para o cumprimento das atribuições da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SÃO SIMÃO, apresentando-se como propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s): 

 

PATRICIA GONÇALVES PEREIRA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

17.485.716/0001-29 estabelecida na RUA 19 nº 7 Bairro SETOR POPULAR SAO SIMAO, 

vencedora dos itens abaixo relacionados: 
ITEM NOME ITEM DESCRIÇÃO ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL 

1 Prestação de serviços de 

Produção e veiculação de 

áudio em carro de som 
(propaganda volante) com 

microfone e gravação em 

CD das informações 
veiculadas em São Simão e 

Distrito de Itaguaçu. 

  600 Serv.  R$ 20,00 R$ 

12.000,00 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 12.000,00 

 

TOTAL DO CERTAME R$ 12.000,00 

 

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 12.000,00 (doze mil  reais ), cuja despesa 

deverá correr a conta da Dotação Orçamentária:01.02.00.24.131.2428.20006.3.3.90.39 

 

 PUBLIQUE-SE. 

SAO SIMAO, 09 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

WILBER FLORIANO FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 


