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Ata da Diligência para avaliação da exequibilidade da
proposta: apresentaria pela licitantç HUMANA
PRESTADORA DE SERVIÇOS ]l.TDA na presença
da equipe da área técnica do Conselho Nacional do
Ministério Público e demais participantes, realizada
em 24/04/2019.

As sete horas e dezassete minutos do dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezanove,

reuniram-se a licitante HUMANA PRESTADORA DE SERVIÇOS LIDA, representada pelo

JOSÉ GIOTTO SANTORO e a equipe de limpeza composta com 4 funcionários, e a equipe da

área técnica do Conselho Nacional do \ministério Público,Lrepresentado pelos servidores

DANIEL WOSHIMITSU:KUWAE, CARLOS MAGNO QUEIROZ DE.OLIVEIRA e ROSA

HELENA DE SANTANA GIRAO DE MORAIS,. e demais participantes da licitação com a

presença do participante ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI, ' representada pela

CICERA SELMA DO NASCIMENTO FREITAS, cujo 6omparecimento ocorreu pot volta das

nove horas e quatro minutos, nas dependências do Conselho Nacional do Ministério Público,

localizada no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 2, Lote 3, Edifício Adail Belmonte,

Brasília-DF, paul realizar, no atendimento à diligência, a avaliação da exequibilidade da

proposta apresentada pela licitante HUMANA PRESTADORA DE SERVIÇOS L'rDA do

Pregão Eletrõnico n' 03/201 9, 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 YOSHTMITSU KUWAE abriu. a diligência com a

apresentação da equipe de avaliação compostos pelos servidores DANIEL YOSHIMITSU

KUWAE, CARLOS MOGNO QUEIROZ DE OLIVEIRA e ROSA MELENA DE SANTANA

DIRÃO DE MORAIS. Informou-se que seria realizado uma avaliação quanto.à exequibilidade

da proposta da HUMANA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA no 3'.andar e andares GI e

G2. Solicitou-se que o licitante informasse quando houvesse o iní.cio e fim das rotinas.

Informou-se que seriam comunicados os horários registrados pela equipe de avaliação quanto

ao início e término de cada espaço ou conjunto de atividades realizadas. Informou:se que só

seria possível infomlar os questionamentos relativos à entrada dos locais ou movimentação dos,
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bens ou tipo de piso. A realizaçião e gestão das. rotinas e das técnicas caberiam a licitante.

Apresentou-se o formulário de avaliação nos termos do edital e distribuiu-se UHa cópia para as

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

Quanto ao horário de prestação de serviço, o servidor DANIEL YOSHTMITSU KUWAE

infomiou que, por ter ocorrido a necessidade dç uso dos .unifomles como aconteceu em

diligência anterior, registrar-se-ia o horário de efetiva execução após a realização dessa troca

de , Vestimenta. Após verificar a troca de vestimenta, ó servidor DANIEL YOSHIMITSU

KUWAE informou que o horário de início seria às sete horas e vinte e nove minutos. Às doze

horas e trinta minutos, a representante da empresa ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI

saiu do acompanhamento da avaliação sem retomo posterior;-As dezasseis horas e doze minutos,

a empresa HUMANA PRESTADORA DE SERVIÇOS LIDA fez a troca de equipe para

cumprimento do horário de prestação de serviço previsto para o atendimento da diligência,

havendo a dispensa dos 4 funcionários que entraram no início das atividades da diligência e a

entrada de 2 outros funcionários que 'iniciaram o labor a partir das dezesseis horas e vinte e

nove minutos com.a devida saída dos outros funcionários. Infomlou:se que a apresentação da

avaliação ocorrerá na reabertura da sessão da licitação, pois há necessidade dç compilação .e

consolidação dos dados e, também, .verificar-se-á se há eventuais dúvidas com relação alguns

procedimentos no momento da reabertura. Às dezanove horas e três minutos, realizou-se a

leitura da ata e questionou-se se. algum dos licitantes gostaria de registrar alguma infomiação.

Por não haver mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às dezanove horas e sete minutos e

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

equipe de avaliação, sendo distribuídas cópias aos presentes.
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