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Ata da Diligência para avaliação da exequibilidade~ da
proposta apresentada pela licitante ANDRACON
SERVICOS GERAIS EIRELI na presença da equipe
da área técnica do Conselho Nacional do Ministério

Público ? e demais:E'partic.ipantes, realizada ' em
11/04/2019.

As sete horas e oito minutos dó dia onze de abril de dois mil e dezenove, reuniram-se a licitante

ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI, representada pelo MARCELO LAURINDO DA

SILVO, CÍCERA SELMA DO NASCIMENTO FRESTAS, EDILSON COUSA DUARTE e a

equipe de limpeza:composta com 4 funcionários, e a equipe da área técnica do Conselho

Nacional do Ministério Público, representado pelos servidores DANIEL YOSHIMITSU

KUWAE,.'CARLOS MAGNO QUEIROZ DE OLIVEIRA e ROSA MELENA DE SANTANA

GIRÃO DE hÀORAIS, 'e demais participantes da. licitação com a presença dos participantes

HUMANA PRESTADORA DE SERVIÇOS LIDA, representada pelo JOSÉ GIOTTO

SANTORO, Guio comparecimento ocorreu a partir das sete horas e dezoitos minutos e pela

ANA PAULA PARES Guio comparecimento ocorreu a partir das oito horas e quarenta e seis

minutos, nas dependências do Conselho Nacional do Ministério f'úblico, localizada no Setor de

Administração Federal Sul, Quadra 2, Lote 3, Edifício Adail 'Belmonte, Brasília-DF, para

realizar, no atendimento à diligência, a avaliação da exequibilidade da proposta apresentada

pela licitante ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI do Pregão Eletrânico n' 03/2019,

relativo à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de limpeza e

conservação, nas dependências do Conselho Nacional do Ministério Público. O servidor

DANIEL YOSHIMITSU KUWAE abriu a diligência com a apresentação da equipe de avaliação

compostos pelos servidores DANTEL YOSHIMITSU KUWAE, CARLOS MAGNO QUEIROZ

DE OLIVEIRA e ROSA HELENA DE SANTANA GIRAO DE MORAIS.:informou-se que

seria realizado uma avaliação quanto . à exequibilidade da. proposta . da ANDRACON

SERVICOS GERAIS EIRELI no 3'.,e. andares GI e G2,=confo me publicado no chat do

comprasnet. Solicitou-se q.ue o licitante informasse quando houvesse o início e Hlm das rotinas.

Informou-se que seriam comunicados os horários registrados pela equipe de avaliação jliJy#ito
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ao início e término de cada espaço ou conjunto de atividades realizadas. Infomlou-se que só

seria possível informar os questionamentos relativos à entrada dos locais ou movimentação dos

bens ou.tipo de piso. A realização e gestão das rotinas e técnicas caberia a licitante. Apresentou-

se o formulári.o de avaliação nos tempos. do edital e distribuiu-se uma cópia para as empresas

interessadas. Questionou-se se existia'alguma dúvida quanto ao que foi mencionado. Quanto ao

horário de prestação de serviço, o senhorMARCELO LAURINDO DA SILvo registrou que,

por questões trabalhistas de jomada .de trabalho, os profissionais só poderiam ficar até às

dezassete horas. Avisou-se que eles estavam liberados para iniciar as atividades .e informe)u-se

o horário de início: sete horas e quinze minutos. Por ter ocorrido a necessidade de uso dos

uniformes, registra-se que se necessitou realizar a troca de 'roupa e os funcionários estavam

trajando o$ uniformes a partir das sete horas ê vinte e seis. As onze horas'e vinte e cinco minutos,

os (epresentantes da empresa HUMANA PRESTADORA DE SERVIÇOS l.TDA saíram do

acompanhamento da avaliação. Infomlou-se que a apresentação da avaliação será apresentada

na.reabertura da sessão da licitação, pois há necessidade de compilação e consolidação dos

dados e havia dúvidas com relação alguns procedimentos a serem questionados na reabertura.

A representante CiCERA SELMA DO NASCIMENTO FREITAS .infomlóu que um servente

ficaria até às dezanove horas para atendimento do horário apresentado no chat do comprasnet.

O servidor DANIE], YOSHTM]TSU KUWIAE infomlou-se que, no relatório a ser apresentado,

seria registrado qualquer outra questão. Às dezessete horas e trinta e sete minutos,'realizou-se

a leitura da ata equestionou-se se algum dos licitantes gostaria de registrar alguma informação.

Por não haver mais nada a tratar, a reunião foi encerrada .às onze horas e quatro minutos e

lavrou-se a ata pelo servidor DANIEL YOSHTMITSU KUWAE, que vai assinada por mim e a

equipe de avalia<1?o, sendo distribuídas cópias aos presentes.
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