
Processo Licitatório n' 350/2022

ABERTURA:

As 9:00 horas do dia 16 de dezembro de 2022, o pregoeiro JOÃO lNÁCtO BERNARDES e sua Equipe
de Apoio formada pelos servidores RAFHAEL CASTRO MELO GONÇALVES, FABIANA MARA
MARQUES 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 habilitaçáo, do referido procedimento, visando à Seleção e contratação de empresa
para a prestação de serviços técnicos proÍissionais especializados na gestão proativa do ValoÍ
Adicional Fiscal - VAF, para a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Guaxupé/MG.

A Prefeitura disponibilizou o Edital em seu site: www.ouaxuoe.mo.oov.br e tamtÉm foi publicado no
Diário OÍicial dos Municípios Mineiros, edição 3403 do dia 05-12-2022, Código tdentificador:
E4532D83, com o objetivo de divulgação do presente certame e, atendendo ao princípio constitucional
da publicidade dos atos da administração pública.

DA DOTACÃO ENTARIA:

FICHA

145 02.03.0'1.04. 1 23.0054.2024.3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

EMPRESA PARTICIPANTE:

BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA representada peto Sr. JOSÉ OLíMptO CAL|AR|

FASE DE CREDEN CIAMENTO, RECEB IMENTO 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 represenlante presente.

Os envelopes foram rubricados e verificadas suas inviolabilidades pelo Pregoeiro, por sua equipe e "
pelo licitante presente, não sendo constatada nenhuma irregularidade quanto a este ato. T
Dando sequência, os documentos de credenciemento do representante da licitantê presente torrrÇ
devidamente conferidos, não sendo apontada nenhuma irregularidade.

FASE DE APURACÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

§

Etrd.: AteÍida cordQ Rib€iÍo do YrIê. I1.3 - (;uÂxLpÉ^rc - cf,p:3?80G000 - clpJ: t8.ú3.10tm0l-97
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PREFETTURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NO 12112022

DA PUBLICIDADE:

\

Nesta fase, o Pregoeiro abriu o envêlope contendo a proposta de preço e realizou a classificação da
licitante, conformê determina a legislação e demonstrado no mape de apuracão des propostas. .'
anexo. A proposta de preço foi submetida ao crivo do representante da licitante e nenhuma Íalha foi
observada em relação à mesma.

fr



Em continuidade abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com a licitante classificada
conforme demonstra @ anexo.

Pêlo Pregoeiro, foi adjudicado o item do edital à licitante vencedora conforme demonstra o mapa de
aDuracáo resumido de vencedores e o r anexos.

FASE DE ABERTURA DOS ENVELOPES OA DOCUMENTACÃO DE HABILITACÃO:

Procedeu-se à abertura 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.

DOS RECURSOS:

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.

DA CONCLUSÃO DA SESSÃO:

Desta forma. nada mais havendo a relatar, deu-se por encenada a reunião às í0:09 horas e lavrado o
presente registro de acontecimentos que, depois de lido e achado conforme, segue assinado pelo
Pregoeiro, pela Equipê de Apoio e pelo representante que permaneceu até a lavralura do mesmo.

Guaxupé/MG, í6 de d 2022

JoÃo rNÁ NARDES

Pregoeiro

RAFHAEL CASTRO MELO GONÇALVES FABIANA RA MARQUES

r')
BARBARA ROMANELLI DE FARIA

EMPRESA:

BORGES E CALIARI C RES S/S LTDA
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PREFEITURA MUNICTPAL DE GUAXUPÉ

FASE DE LANCES:

EOUIPE DE APOIO:

$#



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais

Ílrapa de Apuração Resumido dos Vencedores

João Bêmardes í6-12-2022 09:29.34

Dalai 1611212022Procêsso: 35012022 Pregão: 12112022

Vencedor
rtêm DêscÍiÉo Unid. Qtda. Marca Valor unilário ValoÍ Total Economia Lâncês

í3263.BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA

sERVrÇos rÉcNrcos pRoFtssroNAts EspECrALtzADos pARÁ
GEsTÂo pRoATrvA Do vAF (vALoRADlctoNAL FtscAL). SV 12 3500,000 42000.00 2.75 2

Total Geral do Vêncedor: 42000.00

JOAO
oeiro

FAB I\,lAROUES
Membro/ Equipe de Apoio

Geral da Licitação:

DE FARIA

42000.00

BARBARA ROMANEL!,I
Membrol Êqu-rpe de

,/')
IUELO GONCALVES

Membro/ Equipe de Apoio
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