PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA

CLIMÁTICA DE ANALÂNDIA
Avenida 04,381, Centro, Analândia/SP, CEP: 13.5
Telefone (Oxx19)3566-9090, CNPJ: 44.659.076/

Contratação de Empresa Especializada para Fornecer Equipe de Se
e Bombeiros Uniformizados, Identificados e Desarmados no Carnaval 70"!~~

ATA DE ABERTURA
Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, reuniu-se a Comissão
de Licitação do Município da Estância Climática de Analândia às 13h30min, na sede
desta Prefeitura Municipal para deliberação da abertura dos envelopes de
habilitação e proposta de preços referentes ao Convite 04/2017 cujo objeto é a

contratação de empresa especializada para fornecer equipe de seguranças e
bombeiros uniformizados, identificados e desarmados no Carnaval 2017.
Dando continuidade ao certame verificou-se que foram protocolizados os seguintes
interessados'
-- _ .•...
Licitante
Protocolo
Representante
Luis Henrique Noronha - ME
1078/2017
Luis Henrique Noronha
W. J. Siveiro - ME
1083/2017
Não compareceu
Saving Proteção Patrimonial Ltda
1080/2017
Omir da Silva Ponce
Dando continuidade aos trabalhos foram abertos os envelopes 01 com documentos
de habilitação, sendo verificado que todas as empresas apresentaram os
documentos solicitados no Edital de Abertura, no entanto as empresas Luis
Henrique Noronha - ME e W. J. Siveiro - ME não tem em seu quadro de atividade o
serviço de segurança privada, portanto sendo declaradas INABILITADAS. Ficando
HABILITADA a empresa Saving Proteção Patrimonial Ltda. Diante necessidade na
contratação do serviço, considerando que foram convidadas 6 empresas, com base
no §7°, do artigo 22 da Lei 8.666/93, considerando a ampla divulgação feita e não
haver mais licitantes que se interessem pelo objeto desta licitação, entendemos por
bem dar seguimento ao procedimento licitatório. As empresas INABILlDATAS
desistem expressamente
da interposição de recursos. Em continuidade aos
trabalhos foi aberto o envelope de proposta da empresa Saving Proteção Patrimonial
Ltda, verificando-se que apresentou o preço de R$: 199,00 por colaborador,
totalizando R$: 22.288,00 (vinte e dois mil duzentos e oitenta e oito reais), portanto
sendo declarada vencedora a empresa Saving Proteção Patrimonial - ME, com sede
a Rua Irene Lacerda, 371, Centro, Torrinha/SP, CNPJ: 08.266.997/0001-38, que,
embora único, esta abaixo da média prevista. Os envelopes de proposta dos
licitantes inabilitados serão devolvidos lacrados aos proponentes. Nada mais
havendo a tratar, desta reunião foi lavrada a presente ata, também ficando certo que
se comunicasse o Senhor Prefeito para~as
providencias que se tornarem
necessárias, eu, Eva Ap. P. Tangerino........
..
, Secretario da Comissão,
lavrei a presente ata que depois de lida e ach da conforme segue assinada por
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