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Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 Ano XXIV - Edição N.: 5672

Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/251

 
Processo n°: 01-142.300/18-55
Objeto: Prestação de serviço de planejamento, organização e execução das fases I e II de concurso público para provimento de 500 (quinhentas)
vagas para o cargo público efetivo de Guarda Municipal de 2ª classe.

O Pregoeiro designado pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a abertura das propostas eletrônicas e o
encerramento da etapa de lances, julgou:
 
LOTE 1 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS FASES I E II DE CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DE 500 (QUINHENTAS) VAGAS PARA O CARGO PÚBLICO EFETIVO DE GUARDA MUNICIPAL DE 2ª CLASSE.
 
Em 13/11/18, o licitante INTEGRI BRASIL - PROJETOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA foi inabilitado pelo não atendimento ao subitem
13.1.2.3, itens II e III do edital. Não comprovou nos atestados de Capacidade Técnica a prestação de serviços de no mínimo 2.000 candidatos
para realização de concursos com etapa de teste físico e também não comprovou nos atestados de Capacidade Técnica a prestação de serviços
de no mínimo 1.500 candidatos para realização de concursos com etapa de Avaliação Psicológica. Diante disto o licitante FUNDAÇÃO
GUIMARÃES ROSA passou a ser arrematante do lote com o valor de R$ 1.884.500,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil e quinhentos
reais).
 
Em 27/11/18, nos termos do subitem 11.09 do edital, foi agendada sessão pública para oportunizar o direito de preferência ao licitante CKM
SERVIÇOS LTDA. Respeitada a legislação vigente, o licitante CKM SERVIÇOS LTDA não manifestou interesse em ofertar novo lance,
declinando do seu direito de preferência. Diante do exposto, permaneceu como arrematante do lote o licitante FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA
com o valor global estimado ofertado de R$ 1.884.500,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da
FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global, observadas as exigências
do edital e seus anexos, a empresa FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA foi declarada vencedora do certame.
 
Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa
FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA no valor global ofertado de R$ 1.884.500,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais).
 

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.
 

Carlos Alberto de Menezes
Pregoeiro da Disputa

 
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/251
 
Processo n°: 01-142.300/18-55
Objeto: Prestação de serviço de planejamento, organização e execução das fases I e II de concurso público para provimento de 500 (quinhentas)
vagas para o cargo público efetivo de Guarda Municipal de 2ª classe.

O pregoeiro adjudicou, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos e na
proposta comercial apresentada, o objeto desta licitação à seguinte empresa:
 
LOTE 1 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS FASES I E II DE CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DE 500 (QUINHENTAS) VAGAS PARA O CARGO PÚBLICO EFETIVO DE GUARDA MUNICIPAL DE 2ª CLASSE.
 
Empresa: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.
Valor Global: R$ 1.884.500,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais).
 

Carlos Alberto de Menezes
Pregoeiro da Disputa

 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/251
 
Processo n°: 01-142.300/18-55
Objeto: Prestação de serviço de planejamento, organização e execução das fases I e II de concurso público para provimento de 500 (quinhentas)
vagas para o cargo público efetivo de Guarda Municipal de 2ª classe.

Homologo a licitação relativo a prestação de serviços de planejamento, organização e execução de concurso público nas condições
estabelecidas no edital, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa:
 
LOTE 1 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS FASES I E II DE CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DE 500 (QUINHENTAS) VAGAS PARA O CARGO PÚBLICO EFETIVO DE GUARDA MUNICIPAL DE 2ª CLASSE.
Empresa: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.
Valor Global: R$ 1.884.500,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais).
 

João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística
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