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Pregão Presencial nº 008/2018 
 

 
- ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - 

 
 
 
Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezoito (12/04/2018), às nove horas e trinta minutos 
(09h30min), na Câmara Municipal de Alegre - CMA, situada na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 
38, 2° piso, Centro, reuniram-se a Equipe de Pregão, constituída pela Pregoeira Mariângela 
Simão Albani e Neuza Vital Machado membro da Comissão Permanente de Licitação, designada 
através da Portaria nº 001/2018, para realização da Sessão Pública do Pregão em epígrafe. 
Declarada aberta à sessão de julgamento das propostas e habilitação do pregão presencial 
acima referenciado, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, foi constatada a presença 
da seguinte empresa: 1) A. GUIMARÃES SEGURANÇA E MONITORAMENTO - ME, CNPJ nº 
15.005.956/0001-53, representada por AILTON GUIMARÃES, CPF nº 075.103.197-65. 
Conforme se subsume do Mapa de Apuração da proposta, a empresa habilitada apresentou o 
valor global inicial de R$80.000,00 (oitenta mil reais). Desta forma, após negociação a empresa 
A. GUIMARÃES SEGURANÇA E MONITORAMENTO - ME sagrou-se VENCEDORA do 
certame com o valor global de R$76.000,00 (setenta e seis mil reais). A Pregoeira registrou 
que a empresa apresentou a documentação definida em Edital e assim foi declarada 
HABILITADA. Encerrada esta fase de habilitação, foi perguntado ao licitante sobre a intenção de 
interpor recursos imediatos e motivados, o representante da empresa licitante que está presente 
declinou, acarretando na decadência no direito de recorrer. Nada mais havendo, eu, Mariângela 
Simão Albani, Pregoeira Oficial da CMA, lavro a presente ata que, em sinal de aprovação, é 
assinada por mim e por todos os presentes. 
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Representante da Empresa  

A. GUIMARÃES SEGURANÇA E MONITORAMENTO 


