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2ª ATA SESSÃO DE JULGAMENTO  DAS  PROPOSTAS DE PREÇOS (e  todas as planilhas que compõe as propostas) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017 – COMPEL - PROCESSO Nº 00480.11.07.611/2017  

 

Objeto é o Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança e vigilância desarmada 
e armada, diurna e noturna, de segunda a domingo, inclusive feriados e pontos facultativos, com monitoramento eletrônico e ronda motorizada, 
e cobertura de eventos, em diversas unidades do município de Camaçari – Bahia=============================================================== 
 
Nesta data, dia 1º (primeiro) do mês de setembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 14:00 hs, a Comissão Permanente de Licitação – 
COMPEL, sob a condução do Pregoeiro Manoel Alves Carneiro e Equipe de Apoio,  reuniu-se com a finalidade de Analisar, julgar e divulgar o 
resultado sobre as  Propostas de Preços, bem como, todos os seus anexos e planilhas, empresa por  empresa, assim  detalhado:=========== 
 

Dentre as empresas participantes da 1ª sessão, estão  presentes  as  seguintes  empresas  e  seus  representantes: 
001 – Única – Segurança Patrimonial Ltda – ME- Representante Legal – Sr. Bruno Santana Conceição ========================================== 
002 - Vigseg – Vigilância e Segurança de Valores Ltda – EPP - Representante Legal – Sr. Eduardo Henrique Roldão Lima ===================== 
003 – Titã – Vigilância e Segurança Eirelli – EPP - Representante Legal – Sr. Marcos Aurélio Ramos de Souza =================================  
004 – Guardsecure – Segurança Empresarial Ltda -  Representante Legal – Sra. Nelma Ribeiro da Silva ======================================== 
005 – AVI – Consultoria e Serviços de Segurança Ltda – sem representante Legal =============================================================== 
 

EMPRESA: TITÃ – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELLI – EPP 
 
 

A Comissão Permanente de Licitação, ao analisar a Proposta de Preços, seus anexos e todas suas planilhas, verificou-se que realmente a 
empresa em questão deixou cotar o ítem Auxilio Funeral em todas suas planilhas  que compõe sua proposta de preços, o que influencia no 
valor global da proposta; e no que se refere a Planilha de Supervisor Diurno e Noturno, ambas estão cotando o ítem Casa de Saúde do 
Vigilância;  item que não previsto no Edital e nos seus anexos; E, na planilha de Posto de Supervisor Noturno – não foi cotado o item veículo 
/ combustível; Quanto a Planilha Posto de Coordenador – não cotou o intervalo intra-jornada e a súmula 444 do TST e  por último, na 
Planilha de Composição de Equipamentos – o item linha telefônica fora  cotado  somente  01,  quando  no  edital a exigência é de 02. 
 

Decisão: diante das falhas e dos  erros cometidos, a  Comissão Permanente de Licitação, analisou, julgou, decidindo por DESCLASSIFICAR  
a proposta da  empresa pelos motivos acima elencados. 
 

 
EMPRESA: VIGSEG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE VALORES LTDA – “EPP” 
 
 

A Comissão Permanente de Licitação, ao analisar a Proposta de Preços, seus anexos e todas suas planilhas, verificou-se que na composição 
dos preços que compõe sua proposta,  os itens 14  e  15, a empresa em questão não apresentou as referidas planilhas de composição de 
preços  destes itens.  E, quanto ao  ítem 012 da folha de composição de preços, não foi cotado o item  veículo e combustível. 
 
 

Decisão: diante das falhas e dos  erros cometidos, a  Comissão Permanente de Licitação, analisou, julgou, decidindo por DESCLASSIFICAR  
a proposta da  empresa pelos motivos acima elencados. 
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EMPRESA: AVI – CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 
 

A Comissão Permanente de Licitação, ao analisar a Proposta de Preços, seus anexos e todas suas planilhas, verificou-se que na composição 
dos preços que compõe a sua proposta, suprimiu os itens 14  e  15, a empresa em questão não apresentou as referidas planilhas de 
composição de preços  destes itens.  E, quanto ao  ítem 012 da folha de composição de preços, não foi cotado o item  veículo e combustível. 
 

Após a leitura dos fatos, fica registrada a ausência do representante legal da empresa - Sr. Danilo Menezes Santos=========================== 
 

Decisão: diante das falhas e dos  erros cometidos, a  Comissão Permanente de Licitação, analisou, julgou, decidindo por DESCLASSIFICAR  
a proposta da  empresa pelos motivos acima elencados. 
 
 
EMPRESA: ÚNICA – SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA – ME 
 

A Comissão Permanente de Licitação, ao analisar a Proposta de Preços, seus anexos e todas suas planilhas, verificou-se que a empresa em 
questão deixou de informar o Regime de Tributação em todas as suas planilhas de custos, para a verificação das alíquotas dos tributos. 
 

Decisão: diante das falhas e dos  erros cometidos, a  Comissão Permanente de Licitação, analisou, julgou, decidindo por DESCLASSIFICAR  
a proposta da  empresa pelos motivos acima elencados. 
 
 
EMPRESA: GUARDSECURE – SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA 
 

A Comissão Permanente de Licitação, ao analisar a Proposta de Preços, seus anexos e todas suas planilhas, verificou-se que na composição 
da Planilha Vigilante Fiscal – Diurno    e   Vigilante Fiscal  Nortuno,  ambas contém o subitem  Gratificação de Motorista -  o que não foi 
previsto no Edital e demais anexos. 
 

Decisão: diante das falhas e dos  erros cometidos, a  Comissão Permanente de Licitação, analisou, julgou, decidindo por DESCLASSIFICAR  
a proposta da  empresa pelos motivos acima elencados. 
 
 

Após a transcrição dos fatos acima narrados, empresa por empresa, a Comissão Permanente de licitação, com base nos argumentos e contra-
argumentos de cada empresa aqui presentes, decide: 
 
EMPRESA: TITÃ – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELLI – EPP 
 
 

O representante legal da empresa, Sr. Marcos Aurélio Ramos de Souza, contra-argumenta alegando que em conformidade com o subitem 8.20 
do Edital, a exigência constante, consta o veiculo com combustível para o fiscal e não para o supervisor. ======================================== 
 
Decisão: tomando como base os argumentos do representante da empresa, decide por acatar em parte, no que diz respeito  as planilhas de 
Supervisor Diurno e Noturno. No entanto, por não haver defesa e justificativas  no que se refere ao item auxilio funeral e o item Casa  de Saúde 
do Vigilante,  a  Comissão Permanente de Licitação, analisou, julgou, decidindo por manter a DESCLASSIFICAÇÃO  da proposta da  empresa 
pelos motivos antes citados. 
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EMPRESA: VIGSEG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE VALORES LTDA – “EPP” 
 

 

O representante legal da empresa - Sr. Eduardo Henrique Roldão Lima, contra-argumenta que não é possível desclassificar a licitante em 
questão, com base na ausência de apresentação de planilha para os ítens 14 e 15 – Postos de Vigilância para eventos 12 hs. Diurno e postos 
de Vigilância Noturno, devido as respostas n. 04 do anexo de questionamentos 01, que afirma serem tais planilhas “meramente” 
exemplificativas. “Exemplificativo”  tem conteúdo semântico distinto de “taxativo”; o que é exemplificativo  não é obrigatório, más tão somente, 
sugestivo, mormente quando acompanhado do vocábulo “meramente”. Juntamente com isto, temos na citada resposta ao questionamento 04 o 
esclarecimento de que a convenção coletiva, é o “norte” e mais, menciona explicitamente a cláusula 38ª da citada convenção; cujo conteúdo 
ainda se encontra em deliberação pelos Sindicatos, para que se possa ter regras de formatação para a composição de custos de “homens em 
eventos”; portanto, sendo a convenção coletiva norma de observância obrigatória pela Administração Pública, a única interpretação possível 
desta resposta 04, é o de impossibilidade de desclassificação desta licitante por não apresentação das citadas planilhas, uma vez, que o Edital 
tem o condão apenas de normatizar o certame e não de criar direitos e normas trabalhistas. ==================================================== 
Quanto ao item 12, a licitante atendeu as exigências do item 8.20 do termo de referência, que dispõe que “os custos referentes às viaturas de 
cabine dupla, tais como: combustível e manutenção, bem como dos equipamentos de ronda eletrônica, deverão ser alocados nas planilhas de 
formação de preços do vigilante fiscal.================================================================================ 
 
Decisão: tomando como base os argumentos do representante da empresa, decide por acatar a manifestação da licitante, tendo em vista que 
a convenção coletiva é omissa no que toca a composição do preço do posto vigilante para eventos noturno e diurno, bem como o termo de 
referência traz a obrigatoriedade dos custos referentes às viaturas de cabine dupla deverão ser alocados nas planilhas de formação de preços 
do vigilante fiscal (item 8.20). Outrossim, caso a licitante venha a ser declarada vencedora do certame, a mesma será intimada a apresentar 
planilha aberta da composição do custo dos postos de vigilante para eventos diurno e noturno, com base na convenção coletiva, tendo em 
conta que o prazo de 60 (sessenta) dias informado na cláusula 38ª já haverá sido cumprido. Ademais, caso não haja ainda deliberação por 
parte da Convenção Coletiva, assim que publicado os referidos preços, a Administração deverá solicitar a revisão dos preços pactuados, de 
acordo com o que rege a Lei Federal 8.666/93 e demais diplomas legais.  A Comissão reviu os seus atos e CLASSIFICOU a proposta. 
 
EMPRESA: GUARDSECURE – SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA 
 

A Comissão Permanente de Licitação, ao analisar a Proposta de Preços, seus anexos e todas suas planilhas, verificou-se que na composição 
da Planilha Vigilante Fiscal – Diurno e Vigilante Fiscal  Nortuno,  ambas contém o subitem  Gratificação de Motorista -  o que não foi 
previsto no Edital e demais anexos.================================================================================== 
 

A representante legal da empresa, a Sra.  Nelma Ribeiro da Silva informa que nada tem a argumentar, alega que fez e elaboração sua 
proposta de acordo com as regras do Edital.======================================================================================================  
 

Decisão: diante das falhas e dos erros cometidos, a Comissão Permanente de Licitação, analisou, julgou, decidindo por manter a  
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da  empresa pelos motivos acima elencados, tendo em vista que a mesma não apresentou sua proposta 
de acordo com o instrumento convocatório.============================================================================ 
 
EMPRESA: ÚNICA – SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA – ME 
 

A Comissão Permanente de Licitação, ao analisar a Proposta de Preços, seus anexos e todas suas planilhas, verificou-se que a empresa em 
questão deixou de informar o Regime de Tributação em todas as suas planilhas de custos, para a verificação das alíquotas dos tributos. 
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O representante legal da empresa, Sr. Bruno Santana Conceição, pede vistas a sua proposta de preços e, neste momento, demonstra perante 
à Comissão de Licitação, que os argumentos citados estão mencionados na 2ª folha de sua proposta de preços “rodapé” do quadro 
demonstrativo, onde está explicitado “regime de Tributação :lucro real” o que satisfaz como contra-prova dos argumentos da COMPEL. 
 
Decisão: tomando como base os argumentos do representante da empresa, decide por acatar a manifestação da licitante, por de fato constar 
a informação na fl. 02 da proposta de preço da licitante, revendo os atos da Comissão e CLASSIFICANDO a proposta. 
 
 

EMPRESA: AVI – CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 
 

A Comissão Permanente de Licitação, ao analisar a Proposta de Preços, seus anexos e todas suas planilhas, verificou-se que na composição 
dos preços que compõe a sua proposta, suprimiu os itens 14 e 15, a empresa em questão não apresentou as referidas planilhas de 
composição de preços  destes itens.  E, quanto ao  ítem 012 da folha de composição de preços, não foi cotado o item  veículo e combustível. 
 
 

Após a leitura dos fatos, fica registrada a ausência do representante legal da empresa - Sr. Danilo Menezes Santos=========================== 
 

Decisão: A Comissão, em atenção aos princípios da isonomia e legalidade, tendo em vista que a convenção coletiva é omissa no que toca a 
composição do preço do posto vigilante para eventos noturno e diurno, bem como o termo de referência traz a obrigatoriedade dos custos 
referentes às viaturas de cabine dupla deverão ser alocados nas planilhas de formação de preços do vigilante fiscal (item 8.20). Outrossim, 
caso a licitante venha a ser declarada vencedora do certame, a mesma será intimada a apresentar planilha aberta da composição do custo dos 
postos de vigilante para eventos diurno e noturno, com base na convenção coletiva, tendo em conta que o prazo de 60 (sessenta) dias 
informado na cláusula 38ª já haverá sido cumprido. Ademais, caso não haja ainda deliberação por parte da Convenção Coletiva, assim que 
publicado os referidos preços, a Administração deverá solicitar a revisão dos preços pactuados, de acordo com o que rege a Lei Federal 
8.666/93 e demais diplomas legais.  A Comissão reviu os seus atos e CLASSIFICOU a proposta.================================== 
 

Dando sequência aos trabalhos da sessão, o Prgoeiro e Equipe, decide por seguir com a disputa  de lances entre as empresas classificadas: 
Fase seguinte, o Pregoeiro e Equipe dá sequência aos trabalhos, aplicando-se as regras editalicias, dá inicio a etapa competitiva de lances 
entre as empresas melhores classificadas, ou seja, todas as empresas que estiverem em até 10% (dez por cento) acima do menor valor 
ofertado entre as participantes, desde que não estejam superiores ao valor estimado pelo Municipio,  conforme  quadro demonstrativo abaixo:  

 

DISPUTA  DE  LANCES  VERBAIS  ENTRE  AS  EMPRESAS  CLASSIFICADAS 
 
Rodadas de lances 

VIGSEG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE 
VALORES LTDA – “E P P” 

ÚNICA – SEGURANÇA PATRIMONIAL 
LTDA – M E 

AVI – CONSULTORIA E SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA LTDA 
 

Preço global inicial de R$ 34.756.289,80 R$ 35.233.900,93 R$ 35.399.510,60 
 

Preço inicial mantido R$ 34.756.289,80  Sem lance Ausente 
 

 

Concluída a fase de lances, o Pregoeiro e equipe, declara a empresa VIGSEG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE VALORES LTDA – “E P P”,  
vencedora do certame, por ter ofertado menor valor global de R$ 34.756.289,80, preços considerados exequíveis e abaixo do valor estimado 
pelo Municipio.===================================================================================================================================== 
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Dando sequência aos trabalhos, o Pregoeiro e equipe, na presença de todos os participantes, demonstra a inviolabilidade dos Envelopes 02 – 
Habilitação, que ficaram retidos e, neste mesmo instante, com o consentimento de todos, faz a abertura do Envelope de Habilitação da 
empresa – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE VALORES LTDA – “E P P” para sua confirmação e condição habilitatória.  Fase seguinte, de 
posse da referida documentação, faz a conferência e checagem de toda a documentação e,  inclusive a veracidade via internet,  das certidões 
e demais documentos que foram extraídos via internet.=========================================================================================== 
 

Ato contínuo, o Pregoeiro e equipe após a verificação e conformidades de Regularidade Juridica, Fiscal, Técnica e Econômica-financeira,  
torna público em sessão que a empresa VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE VALORES LTDA – “EPP cumpriu todas as exigências acima 
mencionadas, portanto, a empresa foi julgada e considerada HABILITADA no certame; diante dos fatos acima narrados;  neste exato 
momento, o Pregoeiro coloca a palavra a disposição dos interessados que queiram se manifestar interesse em interpor recurso; =============== 
 

A empresa TITÃ – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELLI – EPP, insatisfeita / irresignada com as decisões do Pregoeiro, decide e 
manifesta seu interesse em interpor recurso, contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação, no que tange à sua 
DESCLASSIFICAÇÃO no certame; alegando ter cumprido todas as exigências editalicitas====================================================== 
 

Diante dos fatos acima mencionados, o Pregoeiro e Equipe, decide neste momento, por não  adjudicar o objeto licitado e aguardar o prazo 
recursal e o que ocorrer oportunamente.  
 

Esta ATA será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se 
deu o aviso - campo <ANEXOS>.=================================================================================================================== 
 

Dessa forma, o Pregoeiro deu por encerrada esta sessão, confeccionou a presente Ata, que vai assinada pela Comissão e demais presentes. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

 
 
 

Manoel Alves Carneiro 
Pregoeiro 

 
 
 

Priscila Lins dos Santos 
Apoio 

 
 
 

Aricele Guimarães Machado 
Oliveira 
Apoio 

 
 

Kézia Priscila Oliveira  
da Silva 
Apoio 

 
 
 

 
Licitantes Presentes: 

 
Representantes Fone: Assinaturas/Rubricas 

ÚNICA – SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA – ME Bruno Santana Conceição 71 – 3378-9186  
 

VIGSEG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE VALORES LTDA 
– EPP 

Eduardo Henrique Roldão Lima 71 – 3043-9225  
 

AVI – CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA Sem  representante  legal 71 – 3263-3000 Sem  representante  legal 
 

TITÃ – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELLI – EPP Marcos Aurélio Ramos de 
Souza 

71 – 3344-3591  
 

GUARDSECURE – SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA Nelma Ribeiro da Silva 71 – 3369-8024  
 

 
 


