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ATA DA REUNIÃO PARA RECEBIMENTO, 
ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE 

PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 
 

 

Processo: n° 25/2018 

Pregão Presencial: n° 13/2018 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 

segurança privada não armada para a XXXVIII Festa da Lavoura de 2018. 
 
 

ABERTURA 

 
Aos 09 (nove) dias do mês de Maio do ano de dois mil e Dezoito, às 08:30 (oito 

horas e trinta minutos) horas, na Prefeitura Municipal Morro da Garça - MG, 
reuniram-se a Pregoeira Hélia de Almeida Ribeiro e equipe de apoio, Maria das 
Graças Rocha, Geraldo Magela Lúcio Filho e Paulo Henrique dos Reis Santos, 

designados pela Portaria n° 03/2018. A sessão foi declarada aberta pela 
Pregoeira que, em voz audível, descreveu sucintamente os procedimentos a 
serem obedecidos, bem como alertou os presentes da responsabilidade ao 

participar do Pregão. 
 

CREDENCIAMENTO 
 
Iniciando-se os trabalhos, procedeu-se ao credenciamento e ao recebimento 

dos Envelopes A – Proposta Comercial e Envelopes B – Habilitação, 
apresentou-se para o credenciamento objetivando a participação no 

procedimento:  
 

PROPONENTE REPRESENTANTE 

Samseg Segurança Ltda  
CNPJ: 06.335.565/0001-06 

John Alexandre Silva 
CPF: 070.520.136-81 

Guardiões Serviços em Eventos – Ltda – ME 
CNPJ: 09.630.599/0001-11 

Valentino Garcia Lopes 
CPF: 822.266.016-00 

 
Analisados os documentos de credenciamento, foi constatado que o licitante 

atendeu perfeitamente às exigências do edital, tendo sido, portanto, admitida 
a participar da licitação, não havendo mais nenhuma empresa para se 
credenciar a pregoeira declarou encerrado o prazo para credenciamento e 

para recebimento de envelopes às 08:45 horas. Antes de iniciar a abertura 
dos envelopes proposta comercial, importante ressaltar que não houve pedido 
de esclarecimento e nem impugnação do edital. 

 
DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA COMERCIAL 
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Ato continuo, a pregoeira procedeu a abertura do envelope contendo a 
proposta comercial, que foi rubricada pela equipe de apoio e pela Pregoeira, 
que proclamou o seu valor, e em conjunto com a equipe de apoio, verificou a 

conformidade desta com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório e a declarou classificada para o certame. Ato contínuo, não 

havendo participantes para oferta lances, fica os seguintes resultados, 
conforme quadro abaixo: 
 

 
PLANILHA DE VALOR INICIAL E LANCES 

 
 

Proposta Escrita 

Nº PROPONENTE VALOR R$ 

01 Samseg Segurança Ltda  200,00 

02 Guardiões Serviços em Eventos – Ltda – ME 150,00 

 
Lances 

Nº Samseg Segurança Ltda  Guardiões Serviços em Eventos – Ltda – ME 

01 200,00, 185,00, 183,00 150,00 

 

Ato contínuo, a pregoeira passou para a fase de análise e abertura do 
envelope “B” contendo a documentação de Habilitação do licitante que 
apresentou o menor valor, sendo rubricada e conferida pela Pregoeira e 

Equipe de Apoio e verificada a autenticidade das informações via Internet. A 
empresa Guardiões Serviços em Eventos – Ltda – ME, apresentou a 
documentação de habilitação em desacordo com o Edital, no que tange 

ao registro da empresa na policia federal. A empresa retrocitada 
colacionou ao envelope de habilitação sentença em mandado de 

segurança no qual concedeu a segurança sob o argumento de que a 
empresa não necessita da autorização da policia federal para exercer 
suas atividades profissionais, no entanto a sentença produz efeitos 

somente entre as partes, não sendo documento hábil para substituir o 
que foi exigido no item 8.4.2 do certame, principalmente pelo fato de 
não haver o transito em julgado da sentença. O Edital é claro ao 

especificar as exigências e documentos para que a empresa possa ser 
habilitada, portanto ante a ausência do documento exigido a empresa foi 

desabilitada do certame.   
A pregoeira passou a analise da documentação de habilitação da 2ª colocada, 
restando comprovado todas as exigências editalícias, sendo, portanto 

habilitada. A Pregoeira e equipe de apoio finalizará o feito com o término da 
Ata que será encaminhada ao Prefeito Municipal para a devida homologação. 

Declarando-o assim, vencedor do certame em conformidade com quadro 
abaixo. 
 

Lote Proponente Vencedor Valor do Lote 

1 Samseg Segurança Ltda 183,00 
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INTENÇÃO DE RECURSO 
 

 A empresa Guardiões Serviços em Eventos – Ltda – ME manifestou a 

intenção de interpor recurso, motivo pelo qual foi lhe concedido o 
prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação de razões do recurso 

nos termos do item 12.1 do Edital. 
 

ADJUDICAÇÃO 

  
 

Ato contínuo a Pregoeira adjudicou o(s) item(ns) vencido(s) pelo licitante 
conforme planilhas de lances. 
 

ENCERRAMENTO 
  
Em seguida a pregoeira encerrou a sessão as 09:35 horas e  determinou 

que a presente ata fosse publicada no quadro de avisos da Prefeitura. A 
presente Ata é o fiel registro da sessão pública do Pregão, na forma 

presencial n° 13/2018, que depois de lida e achada conforme é assinada 
pela Pregoeira, equipe de apoio e proponentes. 
   

 
Morro da Garça, 09 de Maio de 2018. 

 
 

 

Pregoeira: Helia de Almeida Ribeiro 
 

Equipe de apoio: 
 
_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 
Proponente: 

 
 
 

Samseg Segurança Ltda 
CNPJ: 06.335.565/0001-06 

 
 

 

 
Guardiões Serviços em Eventos – Ltda – ME 

CNPJ: 09.630.599/0001-11 
 



 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

  
Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150 

E-mail: licitação@morrodagarca.mg.gov.br  

 

 

ATA EM CONTINUAÇÃO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA, NA 

MODALIDADE DE PREGÃO Nº 13/2018, RELATIVO AO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 25/2018. 

Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de 2018, às 08:30 horas, reuniu-se 

a Pregoeira Oficial Sra. Hélia de Almeida Ribeiro e membros da Equipe de Apoio 

Maria das Graças Rocha, Geraldo Magela Lúcio Filho e Paulo Henrique dos 

Reis, designados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 003/2018, com 

observância às disposições contidas no instrumento convocatório, na Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2001 e na Lei de Licitações e Contratos, 

para formalizar que a empresa Guardiões Serviços em Eventos – Ltda – ME, 

CNPJ: 09.630.599/0001-11 que havia manifestado intenção de interpor recurso 

no dia 09/05/2018 data que ocorreu a abertura do certame e que foi concedido 

a mesma o prazo de 03 (três) dias para apresentação o recurso. Entretanto o 

prazo encerrou - se na segunda – feira dia 14/05/2018 e a empresa 

supracitada não apresentou o recurso, tendo assim transcorrido o prazo para 

apresentação do recurso o objeto licitado será passado para empresa Samseg 

Segurança Ltda, CNPJ: 06.335.565/0001-06 que apresentou todos documentos 

de habilitação. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA, que 

depois de lida e aprovada, será assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e a 

empresa, devendo o item ser enviado ao Prefeito Municipal para adjudicação e 

homologação. 

 
 
 

  
 

Pregoeira: Helia de Almeida Ribeiro 
 
 

Equipe de apoio: 
 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 
 

Samseg Segurança Ltda 
CNPJ: 06.335.565/0001-06 

 
 
 


