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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 022/2018 

Processo Administrativo nº 1756/2018 
 

Objeto: “Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipe de apoio organizacional 
para as festividades da Festa do Padroeiro e Aniversário da Cidade, em conformidade com o Anexo I – 
Termo de Referencia, integrante deste Edital”. 
 

Na data de 20 (vinte) de Julho de 2018, às 14:00, A Pregoeira e a Equipe de Apoio, composta 

na lista abaixo, reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe. Declarada 

aberta a sessão pelo Sr. Pregoeiro e, constatando a presença do interessado à sessão, teve início o 

credenciamento do participante, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelo interessado 

presente, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática 

dos demais atos de atribuição do licitante, conforme a seguir: SEGFORTE MONITORAMENTOS 

E SERVIÇOS EIRELLI, CNPJ. 21.952.524/0001-52, com sede à Rua Dona Laurinda, 305 – Centro, 

no município de Guararema/SP, neste ato representada por Andre Vieira Vides, RG. 9.552.0036, CPF. 

009.921.350-78; TOPPSERV TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI, 

CNPJ.30.201.888/0001-91 , com sede à Rua Dr. Oscar Guimarães, 56 – Bosque das Pedras – 

Bragança Paulista/SP, CEP. 12916-760, neste ato representada por Celso de Figueiredo Ferreira, RG. 

60.313.580-8, CPF. 573.721.447-87. . Ao término do credenciamento, o Sr. Pregoeiro auxiliado pela 

equipe de apoio recebeu a declaração dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de 

Habilitação estabelecidos no Edital, assim foram habilitadas as seguintes empresas: SEGFORTE 

MONITORAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI, CNPJ. 21.952.524/0001-52, com sede à Rua 

Dona Laurinda, 305 – Centro, no município de Guararema/SP, neste ato representada por Andre 

Vieira Vides, RG. 9.552.0036, CPF. 009.921.350-78. TOPPSERV TERCEIRIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS EIRELLI, CNPJ.30.201.888/0001-91 , com sede à Rua Dr. Oscar Guimarães, 56 – 

Bosque das Pedras – Bragança Paulista/SP, CEP. 12916-760, neste ato representada por Celso de 

Figueiredo Ferreira, RG. 60.313.580-8, CPF. 573.721.447-87.  Ato contínuo, foram abertos os 

Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro 

procedeu à análise da proposta escrita que constava os valores iniciais registrados em tabela de lance 

conforme anexa a esta ata. Passou-se após a fase de lances, dentre as empresas classificadas, a qual se 

finalizou conforme também descrito em tabela anexa.  A empresa SEGFORTE 

MONITORAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI, CNPJ. 21.952.524/0001-52, venceu a fase de 

lances com menor preço:  R$ 46.000,00. Aberto o 2º Envelope do Licitante presente e analisados os 

documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, exceto 

pela Certidão Negativa de Débitos da União Relativos aos Tributos Federais e À Dívida Ativa da 

União da empresa SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI, que se 

comprometeu a junta-la no prazo de cinco dias úteis, conforte item 6.2.2 IV E.2 do edital . À vista da 

habilitação, não havendo mais interessados presentes e não tendo havido qualquer manifestação de 

intenção de recurso pelos representantes presentes, o Sr. Pregoeiro adjudicou os itens do pregão a 

empresa: SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI, CNPJ. 21.952.524/0001-

52, com sede à Rua Dona Laurinda, 305 – Centro, no município de Guararema/SP, neste ato 

representada por Andre Vieira Vides, RG. 9.552.0036, CPF. 009.921.350-78. Em seguida, informou 

que o processo seria encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal para homologação. Informou ainda a Sra. 

Pregoeira aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a 

Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente 

convocados se isto viesse a ocorrer. Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de 

recurso manifestada pelos representantes presentes. Ato contínuo, a Sr. Pregoeira declarou como 
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encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital. Em seguida, 

lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ela assinada, juntamente com os membros de sua Equipe 

de Apoio, e, ainda, pelo representante da licitante presente e que assim o desejou. 

 

 

 

ASSINAM: 
 

 

_____________________________________ 

LUCIANA MARIA GONÇALVES BENEDETTI 

PREGOEIRA 

 

 

_____________________________________ 

BEATRIZ DO CANTO E CASTRO MAZZINI 

EQUIPE DE APOIO 
 

 

Proponente:  

 

SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI,  

CNPJ. 21.952.524/0001-52 

 

 

TOPPSERV TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI 

 CNPJ.30.201.888/0001-91 
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