
Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

ATA DA TERCEIRA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019

Às 14 horas e 15 minutos do dia 11 de março de 2019, na Sala de Reuniões da Camara Municipal de

Londrina, foi realizada a Terceira Sessão Pública do Pregão Presencial em epígrafe para contratação de

empresa especializada para a prestação de serviços vigilância patrimonial não armada, com a presença do

Pregoeiro, o Servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, e da Equipe de Apoio, a Servidora Bruna

Fernandes Lonni Hipólito, designados pela Portaria n°. 108/2016 e pelo Edital do referido certame.

Também acompanhou a sessão a servidora Júlia Saragoça Santos.

Estava presente apenas a empresa Mac Vigilância e Segurança Patrimonial LTDA-ME, representada pelo

Sr. Samuel Ribeiro da Silva.

0 Pregoeiro abriu a sessão pública no horário fixado para dar continuidade aos trabalhos e, diante do não

cumprimento da diligência exigida da empresa Alcateia Segurança EIRELI-ME (qual seja, a comprovação

da efetiva prestação dos serviços apontados nos atestados de capacidade técnica apresentados pela

empresa), o Pregoeiro a declarou inabilitada.

Em seguida, o Pregoeiro desclassificou a segunda colocada, a empresa Intersept Vigilância e Segurança

LTDA, uma vez que a mesma descumpriu o item 33 do Edital por não ter apresentado em sessão pública

(na 2a sessão pública) a planilha de custos e composição de preço devidamente recomposta com sua oferta

final na etapa de lances.

Assim, o Pregoeiro passou para a terceira colocada, a empresa Mac Vigilância e Segurança Patrimonial

LIDA-ME, procedendo a abertura de seu envelope de Habilitação.

Foram confirmadas a autenticidade das certidões emitidas via intemet. Entretanto, quanto à qualificação

técnica da empresa, esta não logrou comprovar experiência de 3 anos de prestação de serviços com o

mínimo de 10 vigilantes, tendo conseguindo comprovar apenas 2 anos e 8 meses com a quantidade minima

de vigilantes requerida. Assim, nos termos dos itens 49 e seus subitens do Edital, a empresa Mac Vigilância

e Segurança Patrimonial LTDA-ME foi declarada inabilitada.

0 Pregoeiro declarou que, com fundamento nos itens 39, 40 e 33 do Edital do certame, entrará em contato

com as empresas classificados em 40, 5° e em6° lugares na etapa de lances para que encaminhem, no nos

termos de e-mail de notificação que sell enviado, em formato PDF, a planilha de custos e composição de

prego devidamente recomposta com sua oferta final na etapa de lances, bem como o PDF da Convenção

Coletiva de Trabalho, caso esta não tenha sido apresentada com a proposta fisica na sessão pública inicial.

Além disso, o Pregoeiro designou a Quarta Sessão Pública para o dia 18 de março de 2019, as 14h15, para

apresentação desses documentos na via fisica e a continuidade dos trabalhos, sendo que eventual alteração

de data será publicada no site da Camara Municipal de Londrina.



O representante da empresa Mac Vigilância e Segurança Patrimonial LTDA-ME saiu da sessão as 15h45 sem
assinar a presente ata.

A sessão foi encerrada as 15h52.

A presente ata foi lida e assinada pelos presentes.

Pregoeiro:

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Equipe de Apoio e servidores que acompanharam a sessão:

Bruna Fernandes Lonni Hipólito II kiwn 

Júlia Saragoça Santos

Licitantes:

Samuel Ribeiro da Silva


