
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2017- PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017

ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PARÁ DE MINAS, EM 1º  DE JUNHO DE 2017

A pregoeira e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas reuni-
ram-se no dia 1º de junho de 2017, às 9  horas, na sala de licitações  localizada na
sede da Câmara, situada na av. Presidente Vargas, n° 1.935, bairro Senador Vala-
dares,  município de Pará de Minas/MG. No citado horário,  a pregoeira Danielle
Souza  Alves  deu  início  ao  credenciamento  referente  ao  Pregão  Presencial  nº
11/2017 - Processo Licitatório nº 15/2017, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de vigilância desarmada continuada e para
eventos para atender as necessidades da Câmara Municipal  de Pará de Minas
conforme especificações constantes no Termo de Referência,  que integra o Edital
como Anexo  I.   Apresentaram-se  para  credenciamento  e  se  credenciaram:
Higo Maycon Pires Guerra, CPF 115.728.356-05, representando a  empresa Regi-
seg Segurança e Vigilância  Ltda  ME CNPJ 19.692.904/0001-53;  Carlos  Magno
Abranches dos Santos, CPF 642.290.506-82, representando a empresa Guardseg
Vigilância  e  Segurança  Eireli,  CNPJ  05.891.583/0001-01.  A pregoeira  declarou
aberta a sessão e  recebeu dos licitantes os envelopes de PROPOSTA COMERCI-
AL E HABILITAÇÃO. Os membros da comissão rubricaram os envelopes e, em se-
guida, os envelopes contendo as propostas comerciais foram abertos, e as propos-
tas também foram rubricadas. Verificadas e cadastradas as propostas,  impresso o
quadro comparativo de preços, passou-se à fase de lances e, em seguida,  foi ge-
rado o quadro comparativo de preços final que se encontra anexo como parte inte-
grante desta ata. Tendo a empresa Guardseg Vigilância e Segurança Eireli apre-
sentado o menor preço global,  foi aberto o envelope contendo os documentos de
habilitação dessa licitante, sendo os documentos rubricados. Foram autenticados
os documentos que necessitavam de autenticação e conferidos o comprovante de
inscrição no cadastro da pessoa jurídica e o certificado de regularidade do FGTS.
A pregoreira suspendeu a sessão, optando pela análise dos demais documentos
posteriormente, após o que o resultado será comunicado por meio da publicação
no site da Câmara. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida
e aprovada, será assinada. Pará de Minas, 1º de junho de 2017. 
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