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PROCESSO Nº 077/2019 PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº054/2019, Contratação de 

pessoa jurídica especializada na prestação de 

serviços de hidrojateamento, com sistema de 

sucção por bomba de anel líquido, para 

limpeza, desobstrução e remoção de detritos e 

de serviços complementares, em redes de 

esgoto e tubulações de águas pluviais em 

perímetro urbano do Município de São Simão, 

bem como a destinação final dos rejeitos 

gerados na execução dos serviços, destinada ao 

atendimento das necessidades do 

Departamento Municipal de Água e Esgoto-

DEMAESS.. 

 

 

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 054/2019, objetivando, a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 

serviços de hidrojateamento, com sistema de sucção por bomba de anel líquido, para limpeza, 

desobstrução e remoção de detritos e de serviços complementares, em redes de esgoto e tubulações 

de águas pluviais em perímetro urbano do Município de São Simão, bem como a destinação final dos 

rejeitos gerados na execução dos serviços, destinada ao atendimento das necessidades do 

Departamento Municipal de Água e Esgoto-DEMAESS.., para o cumprimento das atribuições da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO, apresentando-se como propostas mais vantajosa(s) 

a(s) da(s) Empresa(s): 

 

ELIANE DOS SANTOS SILVA ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

18.181.546/0001-51 estabelecida na AVENIDA DO LAGO nº 6QUADRA J-8, LOTE 06 Bairro 

MUTIRÃO II SAO SIMAO, vencedora dos itens abaixo relacionados: 
ITEM NOME ITEM DESCRIÇÃO ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL 

1 Serviço de hidrojateamento  Serviço de hidrojateamento 

com equipamentos com as 

seguintes especificações 
mínimas: 

Caminhão tipo tanque 
conjugado, equipado com 

bomba de anel líquido com 

deslocamento mínimo de 
60m3 de ar por minuto. 

Bomba de hidrojato de no 

mínimo 160 bar x 263 
litros. 

Carretel bandeira com no 

mínimo 120 m (cento e 
vinte) metros de mangueira 

com d=1" (uma) polegada. 

Carretel auxiliar com no 
mínimo 80 metros de 

FORD/CARGO

1217 

200 Horas R$ 280,00 R$ 

56.000,00 
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mangueira de ½" (meia 

polegada). 
O caminhão deverá atender 

todas as normas do 

DETRAN e ser certificado 
pelo INMETRO. 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 56.000,00 

 

TOTAL DO CERTAME R$ 56.000,00 

 

 

 

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil  reais ), cuja 

despesa deverá correr a conta da Dotação Orçamentária: 

 

 PUBLIQUE-SE. 

SÃO SIMÃO, 13 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 

 

 

WILBER FLORIANO FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  


