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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 
Processo: 137/2016 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de 

vigilância e segurança ostensiva e repressiva, armada, mediante o fornecimento de mão 

de obra e de materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, inclusive 

armamento, munição e coletes balísticos, para atender aos interesses da Fundação 

Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES 
  

1 – Abertura da Sessão  
 
Às 9:15 horas do dia 03 de maio de 2016, reuniram-se nasala 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. 027/2016, de 16/02/2016, para 
realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial, tipo menor preço 
global. 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 5.1 do Edital. Depois de 
analisados os documentos pela Comissão, foi considerada credenciada a empresa abaixo, com 
o seu respectivo representante: 
 
1ª)  RAE VIGILANCIA E SEGURANÇA PARTICULAR - LTDA, inscrita no CNPJ: 
07.292.690/0001-49, com sede em Rua Riachuelo, nº1996, Qd.16, Lt.15, Bairro Samuel 
Grahan, Jatai-GO, CEP 75800-000, neste ato representada por seu procurador senhor 
Alexandre Jose Gonçalves Junior, CI n. 3462040-7014350 SSP/GO e inscrito no CPF n. 
769.803.161-68. 
 
 
 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 da proposta credenciada. 
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4 - Da Classificação das Propostas 
 
A proposta foi apresentada conforme sintese da licitação pregão 003/2016 em anexo. 
 
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, que sucedeu - se da forma apresentada no Relatório comparativo em anexo 
na sala dos professores da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior. 
 
5 – Das Negociações: 
 
Aberta a fase de lances, para todos os itens foram apresentados os lances, sendo que a 
proposta inicial da empresa que compareceu foi de R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e 
novecentos reais), que após negociação a empresa deu o lance de R$ 20.600,00 e logo após 
encerrou-se a fase de lances, no valor final de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais). 
 
6 – Da Habilitação  
 
 A empresa apresentou os documentos exigidos no edital. 
 
7 - Da Apresentação de Recursos 
 
Não houve manifestação de interesse de recurso. 
 
8 –Encerramento da Sessão  
 
Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro encerrou a sessão, às 10:45h., 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, 03 de maio de 2016. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
LIOMAR ALVES DOS SANTOS 

Pregoeiro 
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Equipe de Apoio: 
 
 
 
_____________________________   _______________________________ 
FERNANDA BITTAR DE SOUSA    GUILHERME SOUSA BORGES 
 

 
 
 
_____________________________   _______________________________ 
JOICE APARECIDA S. FIGUEIREDO  LAÍSE MAZUREK     
 
 
 
____________________________ 
JOAQUIM PINHO SOBRINHO 
 
 
Licitante(s) Presente(s): 
 
 
 
__________________________________             ______________________________ 


