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AVISO DE CLASSIFICAÇÃO 

 

AO GABINETE 

             

Após análise das propostas, classificamos os itens de menor 

preço para as firmas abaixo, com o fundamento legal no Artigo 24, inciso V da Lei n° 

8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações e em conformidade com o Artigo 1° da 

Lei n° 9.648 de 27 de Maio de 1998. 

 

Objeto: Contratação de segurança para realização da festa da virada de ano que 

acontecerá no dia 31 de dezembro de 2018, no Barracão da Feira Municipal, com 

Recursos Próprios. 

 

(Empresa Vencedora):                            

DISPENSA N° 204/2018 

PROCESSO N° 3174/2018 

a) Columbia – Segurança e Vigilância Patrimonial - LTDA.  

CNPJ: 02.050.778/0001-30. 

Lote: 02 valor total R$: 4.000,00 (quatro mil reais). 

 

TOTAL GERAL R$: 4.000,00 (quatro mil reais). 

 

Art. 24.  É dispensável a licitação: (Vide Lei nº 12.188, de 2.010) Vigência 

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não 

puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as 

condições preestabelecidas; 

 

Observação I: Uma vez que, realizado o procedimento licitatório, na modalidade 

Pregão, em sua forma Presencial sob o nº 039/2018 com data abertura para o dia 

29/11/2018 as 09:00 horas, na qual resultou na declaração de procedimento licitatório 

deserto; no lote 02 por ausência de interessados. A partir de então, foi deflagrada a 

dispensa de licitação para contração dos serviços pretendidos, sendo que depois de 

classificada a empresa ARANHA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA vencedora 

não apresentou toda documentação necessária, bem como não apresentou autorização 

de funcionamento emitido pela Polícia Federal exigida para a prestação do serviço de 

segurança. Conforme solicitação da Secretaria (pag. 163), procedemos com a 

classificação da segunda colocada, observando que foi negociado a valor inferior a sua 

primeira proposta, fechando no valor de R$ 4.00,00.  

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12188.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12188.htm#art29
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Encaminhamos o aludido processo ao Gabinete do Prefeito, para conhecimento e as 

providencias cabíveis no sentido de retificação da homologação. 

 

Observação II: Cotações mercadológicas de preços foram realizadas pela 

Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto. 

 

 

Cerejeiras, 20 de dezembro de 2018. 

 

 

 

______________________________ 

Eliandro Victor Zancanaro 

Pregoeiro Oficial do Município 

Decreto nº 023/2017 
 


