Ata do Pregão Presencial Nº 023/2017 - Processo Administrativo nº. 963/2017 –
Credenciamento, Análise de Propostas, Lances Verbais e Habilitação.

Às oito horas aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2017 (dois mil e dezessete),
na sala de licitação, instalada na com sede na Praça dos Três Poderes s/n, Centro,
Paranaiguara, Goiás, CEP 75.880-000, reuniu-se a Pregoeira da Prefeitura Municipal
de Paranaiguara/GO, Clarissa Take Chiyoshi e sua equipe de Apoio, nomeados
através do Decreto Municipal nº. 008/2017, para atuarem no julgamento do Pregão
Presencial nº 023/2017, conforme previsto no respectivo Edital objetivando a
contratação de Serviços técnico-profissionais especializados de Engenharia Civil, 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 8.538, de 06.10.2015; Decreto nº 7.892, de 23.01.2013 e,
subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.1993 e alterações posteriores.
Foi aberta a Sessão Pública, e a Pregoeira informou aos presentes que de acordo com
o Edital foi dada tolerância de 15 minutos para o início dos trabalhos. Decorrido o
prazo, a Pregoeira deu iniciou a etapa de credenciamento o qual encerrou-se às
08:25m. Compareceu a empresa: CONSURSAN CONSTRUÇÕES URBANISMO
E SANEAMENTO LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 01.149.630/0001-95, com sede
na Rua Neca Borges, nº 1003, Sala 01, Centro, CEP: 75.813-000, Caçu/GO, neste ato
representada pelo Sr. NEI LAMBOGLIA, brasileiro, Engenheiro Civil, CREA
43985 D-MG, portador da Cédula de Identidade RG nº M-2.377.797 SSP/MG, CPF
nº 446.757.986-91, residente e domiciliado em Caçu/GO; depois de rubricados os
envelopes, iniciou-se a abertura do envelope da proposta, o qual apresentou o valor
de R$ 101,07 (cento e um real e sete centavos) por hora, mais 25% de B.D.I.
(Bonificação e Despesas Indiretas), com valor total anual de R$ 90.963,00 (noventa
mil novecentos e sessenta e três reais) passando-se a fase de lances a pregoeira entrou
em negociação com o licitante, o qual baixou o valor da hora para R$ 100,00 (cem
reais) mais 25% de B.D.I. (Bonificação e Despesas Indiretas), com o valor total anual
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de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), prosseguindo passamos para a fase de
habilitação, constatando que a empresa apresentou todos os documentos solicitados
no edital, estando assim habilitada. Questionado ao licitante se tem intenção de

interposição de recurso, este declinou. A Pregoeira então decidiu pela adjudicação
do objeto. Nada mais havendo, foi lida e lavrada a presente Ata. Registre-se que a
sessão encerrou-se às 09h 30m.
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