ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

D E S P AC H O

AD J U D I C AT Ó R I O

Assunto: contração de serviços de limpeza pública como: varrição
de ruas, avenidas, manutenção de jardins e áreas verdes exceto as praças (central,
Jardim Liberdade I e Jardim Liberdade II), da cidade de São Simão, Distrito de Itaguaçu e
Praia do Lago Azul; coleta de resíduos, entulhos e do lixo produzido, pintura dos meios
fios (caiação), capina de ruas e calçadas, disponibilizando os materiais e equipamentos
necessários para a execução do objeto, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, conforme condições e especificações constantes no
Instrumento Convocatório e seus Anexos do Pregão Presencial nº. 033/2017, seus
anexos e Processo Administrativo nº. 057/2017.
A presente Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
iniciou-se por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, através de seu Secretário, Sr.
Louruval Gomes Jardim, após autorização do Prefeito Municipal, determinando as
providências necessárias.
Registrado e autuado o Processo, foi anexado o Pregão Presencial
nº. 033/2017. Assumindo o impulso processual, a Comissão Permanente de Licitação
desta Prefeitura, determinou a ultimação dos atos necessários para o certame. Tais atos
se consubstanciaram na publicação do referido Instrumento Convocatório; tendo todos os
seus termos sido cumpridos conforme certidões constantes nos Autos, de acordo com os
prazos que a lei exige.
Da análise das propostas apresentadas e da Ata de Julgamento,
assim como demonstra toda a documentação a que nos foi dado tomar conhecimento,
conclui-se que o procedimento realizado está adequado às exigências legais.
Diante do exposto, pelo entendimento de que o objetivo foi
alcançado sob os aspectos jurídicos e técnico-administrativos, sagrando-se vencedora no
MELO E SILVA PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA ME, inscrita no CNPJ de nº
10.452.702/0001-60.
Município de São Simão/GO, aos 07 dias do mês de julho de 2017.

WILBER FLORIANO FERREIRA
Prefeito

