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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015 
Processo: 3720/2015 
 
 
 
Objeto: O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de levantamento patrimonial físico e financeiro, identificação, 

afixação de etiquetas, cadastramento e conciliação, visando à atualização da base de 

dados e identificação dos bens patrimoniais da Fundação Integrada Municipal de 

Ensino Superior - FIMES, de acordo com as especificações técnicas e condições descritas 

no Edital e seus anexos. 

 

 

1 – Abertura da Sessão  
 
Às 14:00 horas do dia 17 de setembro de 2015, reuniram-se na sala dos professores da FIMES 
sito a Rua 22 s/nº - Setor: Aeroporto - Mineiros - GO, o Pregoeiro Liomar Alves dos Santos, e 
equipe de apoio, designado pelo Decreto Fundacional nº. 10/2015 e 105/2015, de 21/07/2015, 
para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial, tipo menor 
preço. Inicialmente o Pregoeiro declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de 
credenciamento. 
 
2 - Credenciamento 
 
Declarando aberta a fase de credenciamento o Pregoeiro solicitou aos interessados ou seus 
representantes, que apresentassem os documentos exigidos no item 7.1 do Edital. Depois de 
analisados os documentos pela Comissão, foram consideradas credenciadas as empresas 
abaixo, com os seus respectivos representantes: 
 
a)  APG ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA, PATRICOMIAL 
EIRELI ME, inscrita no CNPJ: 11.170.785/0001-67, com sede em Rua Minas Gerais, n. 1779, 
Centro, Siqueira Campos/PR CEP 84,940-000, neste ato representado pelo senhor Guilherme 
Henrique de Morais Calegari, CI n. 83622180 SSP/PR e inscrito no CPF n. 075,784,779-00, 
presente na sessão do pregão. 
 
b) IBIAEON CONTABILIDADE, CONSULTORIA PATRIMONIAL, AVALIAÇÕES 
E INFORMÁTICA LTDA. EPP, inscrita no CNPJ: 07.760.399/0001-58, com sede em 



FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR  
                                       CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - FIMES/UNIFIMES 

COMISSÃO DE PREGÃO 

2 
_______________________________________________________________ 

Rua 22 s/nº, Setor: Aeroporto, CEP. 75.830-000, Mineiros - GO. 
 

Avenida Hugo Beolchi, n. 445, Conjunto 91, Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP 04310-030, 
neste ato representada por Jorge Carvalho dos Santos Júnior, CI 44837884 e CPF 
366.747.318-46, ausente representante, apresentando apenas envelope. 
 
 
 3 - Da Declaração de Atendimento e da Entrega dos Envelopes. 
 
Em seguida o Pregoeiro verifica que as empresas acima entregaram documentacao conforme 
solicitado no edital.  Entregaram também os envelopes A contendo a Proposta e o envelope B 
contendo os documentos para habilitação. Aberto pela Comissão o primeiro envelope 
contendo a proposta, o Pregoeiro procedeu à verificação de ambas, declarou encerrada a fase 
de credenciamento, passando-se à abertura das propostas credenciadas. 
 
4 - Da Classificação das Propostas 
 
As propostas foram apresentadas da seguinte forma: 
 
Empresa APG apresentou proposta inicial de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais) e a 
empresa IBIAEON apresentou proposta inicial de R$ 66.900,00 (sessenta e seis mil e 
novecentos reais). 
 
4.1 – Das ocorrências da fase de Classificação das propostas: 
 
Encerrada a fase de classificação das propostas, a Comissão de Pregão passou-se de imediato 
à etapa de lances, a empresa APG apresentou o lance de R$ 66.800,00 (sessenta e seis mil e 
oitocentos reais). 
 
5 – Das Negociações: 
 
Aberta a fase de lances, para o item foram apresentados os lances, tendo como lance final da 
empresa APG o exposto no item 4 acima. 
 
6 – Da Habilitação  
 
 A empresa apresentou os documentos exigidos no edital, tendo sido devidamente habilitada. 
 
7 - Da Apresentação de Recursos 
 
A empresa não manifestou interesse em recorrer. 
. 
 
 8 –Encerramento da Sessão  
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Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro encerrou a sessão, às 15:00h, da qual, para constar, 
lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo 
Pregoeiro, equipe de apoio e demais presentes que o quiseram.  
 
 
 
MINEIROS/GO, 17 de setembro de 2015. 

 
 
 
 

________________________________________ 
LIOMAR ALVES DOS SANTOS 

Pregoeiro 
 
 
Equipe de Apoio: 
 

 
 

______________________________ 
FERNANDA BITTAR DE SOUSA 

 
 

______________________________ 
GUILHERME SOUSA BORGES 

 
 

____________________________ 
JOAQUIM PINHO SOBRINHO 

 
 

_______________________________________ 
JOICE APARECIDA SOUZA FIGUEIREDO 

 
Licitante(s) Presente(s): 
 
 
 

__________________________________________ 
 
 

__________________________________________ 


