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ATA DE SESSAO PUBLICA

Pregao N ': PP-50/2018
Processo: 4315-0/2018

Objeto: CRIAR ATA DE REGISTRO DE PRE90S PARA SERVtQOS DE SEGURAN9A DESARMADA PARA EVENTOS REALIZADOS PELA
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

PREAMBULO

No dia 9 de Abril de 2018, ds 8:00, reuniram-se na said de licita96es, situada a Rua Alfredo Bueno. 1235 - Centro - JaguariOna/SP, a Pregoeira

MARISA APARECIDA RISSATTle a Equipe de Apoio RENATO RIBEIRO GOIVINHO . designados pda Portaria n ' 1.513 de 20 de dezembro de
2017 constantes dos autos do Processo n ' 431 5-0/201 8. para a Sess3o PObllca do Pregao em epigrafe

Aberta a sessao. procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pecos interessados presentes, visando a comprovagao da exist6ncia de

poderes para formulagao de propostas e pratica dos demais amos de atribuigao do Licitante, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO

Empresa e Representantes

LOTHSEG SEGURANQA PRIVADA EIRELIME representado por DAVID WALD BUSTAMANTE

A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento

Em seguida recebeu ajsl Declaragaoj6es) dojo) Licitantejsl de que atendejm) plenamente os requisitos de Habilitagao estabelecidos no Edina
e os dais envelopes contends a Proposta de Pregos e os Documentos de HabilitaQao, respectivamente
Esteve presente na sessio para acompanhamento do processo. representante da SESVESP-Sindicato das Empresas de Seguranga Privada.

seguranQa Eletr6nica e Cursos de Formagio do estado de Sio Paulo. representada PELA Sra. Patricia Pamella Pines Leite, que assina a
presents AtaS

REGISTRO DOPREGAO

Ato continua foram abeRos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboragao dos membros da Equips de Apoio, a Pregoeira examinou
a compatibllidade do objeto. prazos e condig6es de fornecimento ou de execugao. com aqueles definidos no Edital. tendo desclassificado as

propostas desconformes e selecionado entre os Autores das demais, os Licitantes que participarao da Ftse de Lances em razio dos pregos
propostos, nos termos dos incisos Vlll e IX do artigo 4' da Lei Federal Ro. l0.520, de 17/07/2002

Em seguida a Pregoeira convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqOencial. a partir do

tutor da proposta de maier prego e os demais em ordem decrescente de valor. A seq06ncia de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma

FASE DE LANCER

CLASSiFiCA9AO

Declarada encerrada a etapa de lancer, as ofertas forum classificadas em ordem crescente de valor. na seguinte conformldade

OFERTASINICIAIS ABERTURA DOS ENVELOPES 
Item Proponente Representa nte VI.Unit. Situagao

  LOTHSEG SEGURANCA PRl\nDA EfRELIME DAVID WALA BUSTAMANTE R$260.00000 Participante

N'Item Rodada Lance Valor Particioante Situacio
l l   R$260,00000 LOTHSEG SEGURANQA PRl\nDA EIRELIME Vencedor

Item: I Encerrado    
Classificacio Participante Valor Negociagao

I a LOTHSEG SEaURANQA PRIVADA EIRELI ME Vencedorl R$260,00000 R$230.00000
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UECOCiA9AO

Negociada a redugao do prego da menor oferta, a Pregoeira considerou que os pregos classificados em primeiro lugar. acima especificados

sio ACEITAVEIS por serum compativeis com os pregos m6dios praticados pele mercado. conforme apurado no processo de licitagao

HABILITAQAO

Aberto o 2' Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e. analisados os documentos de habilitagao, foi verlficado o atendimento
dos requisites estabelecidos no Edital
A certidio de regularidade do FGTS encontra-se com puzo de validade vencida, e foi dado o puzo a empress para apresentagao da mesma

dentro da validade conforme prev6 o edital cldusula 7.6.1

C)s documentos de Habilitagao examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pda Pregoeira e pelts membros da Equipe de
Apoio e colocados a disposigao dos Licitantes para exame e rubrica.

RESULTADO

A vista da habilitagao. foi declarado

Para o item I.PRESTAQAO DE SERVl9OS DE SEGURAN9A. a empresa LOTHSEG SEGURANQA PRIVADA EIRELI ME com o valor R$
230,00000 foi a vencedora.

RESULTADO POR EMPRESA

A vista da habilitagao, foi declarado

A empresa LOTHSEG SEGURAN9A PRIVADA EIRELI ME foia vencedora dos seguintes itens: 1 - PRESTAQAO DE SERVrgOS DE
SEGURANQA.

ADJUDICA9A0

A adjudicagao sera feita ap6s a apresentaQao da certidio mencionada, no puzo previsto

ENCERRAMENTO

Nada mats havendo a tratar. foi encerrada a sessao, cuba Ata vai assinada pda Pregoeira. pelos membros da Equipe de Apoio e representantes
dos Licitantes relacionados
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