
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

ATA DE ABERTURA DE SESSAO DE PREGÂO PRESENCIAL N" 10412022

Processo Licitatório no 29412O22

As 9:00 horas do dia 03 de novembro de 2022, o Pregoeiro JOÃO |NÁCIO BERNARDES e sua Equipe
de Apoio Íormada pelos servidores RAFHAEL CASTRO MELO GONÇALVES e BARBARA
ROMANELLI DE FARIA reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura de Guaxupé, com a finalidade
de receber e analisar os envelopes com propostas comerciais e documentos de habilitação, do referido
procedímento, visando à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de equipe de brigadistas de incêndio e socorristas para
eventos que serão Íealizados pelas Secretarias da Prefeitura de Guaxupé, pelo período de 12 (doze)
meses.

FIEL SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO VIGILANCIA E LIMPEZA EM GERAL LTDA TEPTCSCNTAdA PCIO
ST. DANIEL ELIAS DA SILVA

FASE DE CREDENCIAMENTO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E CADASTRAMENTO:

Dando início à sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes contendo a proposta comercial e os
documentos de habilitação bem como os documentos de credenciamento do representante presente.

Os envelopes foram rubricados e verificadas suas inviolabilidades pelo Pregoeiro, por sua equipe e
pelo licitante prêsente, não sendo constatada nenhuma irregularidade quanto a este ato.

Dando sequência, os documentos de credenciamento do representante da licitanté' presente foram
devidamente conferidos, não sendo apontada nenhuma irregularidade

FASE DE APURAÇAO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

NJ
tr"

FICHA

378 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

02.08.02. 1 3.392.0473.21 35.3.3.90.39.00 Outros ServiÇos de Terceiros Pessoa Jurídica

02. 1 1 .01 .06. 1 82.1 001.2428.3.3.90.39.00 Outros ServiÇos de Terceiros Pessoa Jurídica

02.1 1.01.06.182j001.2447 .3.3.30.41.00 Contribuições

1200 02. 1 1.03.06. 1 8 r.1001.2435.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

End.: Arenid, Cotrde Ribeiro do \'àlte. ltl -Gt A\tpÉ/\IG - Cfp:17800-00C - CÀ"pJ: t8.ó6J.{01/0001-97
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ABERTURA:

DA PUBLICIDADE:

A Prefeitura disponibilizou o Edital em seu site: \,wvw.ouaxuDe.mo.oov.br e também foi publicado no
Diário Oficial dos Municípios Mineiros, ediqão 3373 do dia 20-10-2022, Código ldentificador:
7FgBgB57, com o objetivo de divulgação do presente certame e, atendendo ao princípio constitucional
da publicidade dos atos da administração pública.

DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA:

EMPRESA PARTICIPANTE:

02.06.0 1.08.122.0052.2056.3.3.90.39.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Nesta fase, o Pregoeiro abriu os envelopes contendo a proposta de preço e realizou a classificação da
licitante, conforme determina a legislaçã o e demonstrado no mapa de apuração das propostas,
anexo. A proposta de preço foi submetida ao crivo do representante da licitante e nenhuma falha foi
observada em relação à mesma.

FASE DE LANCES:

Em continuidade abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com a licitante classiÍicada
conÍorme demonstra mapa de apuracáo de lances. anexo.

Pelo Pregoeiro, foi adjudicado o item do edital à licitante vencedora conforme demonstra o mapa de
apurácão resumido de vencedores e o relatório resumido da situacâo dos itens/lotes. anexos.

FASE DE ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTACÃO DE HABILITACÃO:

Procedeu-se à abeÍtura do envelope contendo a documentação de habilitaÉo da licitante que ofertou
o menor preço, a qual, após a apreciação dos documentos, mostrou-se em conformidade com as
exigências do edital.

A licitante foi consultada quanto à intenÉo de interpor recurso, e uma vez que a sessão transcorreu de
forma célere e transparente, não houve tal intenção.

Desta forma, nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às í0:07 horas e lavrado o
presente registro de acontecimenlos que, depois de lido e achado conforme, segue assinado pelo
Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelo representante que permaneceu até a lavratura do mesmo.

Guaxupe/MG, 03 de novembro de 2022

JOAO INACIO BERNARDES

EOUIPE DE APOIO:

RAFHAEL CASTRO MELO GONÇALVES
.:=/1

BARBARA ROl4ll.lELLr DE FARTA

&N
FIEL SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO VIGILANCIA E LIMPEZA EM GERAL LTDA
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DOS RECURSOS:

DA CONCLUSÃO DA SESSÃO:

Pregoeiro

sEMPRESA: 
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Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais

Mapa de Apuração Resumido dos Vencedores

Joáo Bemardes 03-11-2022 09:34:46

Oatdi O3h1l2O22Processo: 29412022 Prêgão: 10412022

Vencrdor
Itêm D*cri9âo Unid. Otda. Uarca Valo. unitário Vâlor Total Economia Lances

4TigFtEL sERVrÇos DE TERcEtRtzAÇÁo vtctLÂNctA E LrMpEzA EM GEFÁL LToA

sERVtÇo DE aRGADA DE rNcÊNolo E socoRRrsrAs
Equipe de BÍrgadistas de lnéndio ê SocoÍÍistas, especialÉâda,

. unjfoÍmizada de acorclo @m as noímas regulameílaíes: cuÍso @m
ceíliÍcâção regulamentado pelo Coípo de Bombeiros Militaí de Minâs

' Gerais, atendimenlo píé hospitalar e combetê â inéndio, instrutores
como responsáveis, equipamentos para âtendjmento (pranchas de
remoeo, iÍnobiljzadores de cebeça, mochilas com material de
atendimentos, afuridor de pressáo arteíial, máscárás, coiar cê.vicâ|,
kits de todos tâmanhos (P,M,G) de luvas, üíanês de prenchas, tirentes
de a.anha, ambu. Édios de comunicaÉo. elc.
O seoiço é indispenúvel para etendeí as normas do Coípo de

. Bombeiros de acordo com a lT - lnstíuÉo Íécnica 33, reíêrente a
1 eventos lemporários UN 410

A emprêsa venc€doÉ cleverá cumpíií as exigêncies constantes ne Lei
no 11.901 dê Jâneiro de 2009. NBR 14276 e fT 12 CBMMG.
PeÍíodo de 12 rneses.

.sEú ExGrDo o CREDENCTAMENTo No cBti,src, DE AcoRDo
COM PORTARIA CBi,lI,lG N' 33. DE 02 OE JULHO DE 20I8,
Obs. O comprovante de cÍedenoamento será ergaclo na documentação
á seÍ aprêsenláda ná sessáo do pregáo.

O peíiodo dê atuaçáo da equipe sêrá de I (oito) horâslrdia, em horários
e dias a seíem informados previamente pela SecÍêtaíia de S€gurançá e
Oefesa Social, inclusive sábêdos. domingos e íeíiados.
Obs. Todas as despesas com hosÉdagem, alimenl,açáo e tÍanspone,
será por conta dâ empÉsâ ven@do€

2C0 !00 82000 00 000

Total Geral do Vencedor: 82000.00

Total Geral da LicitaÇão: 82000.00
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BARBARA ROMAIGLLI DE FARIA

Membro/ Equipe d9 Agoio-

L CASTRO MELO GONCALVES
Membro/ Equipe de Apoio
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