
GAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DOS TRABALHOS DA PREGOEIRA

PREGÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 489 /2022
PREGÃO PRESENCIAL DE N" 004/2022

Às quatorze horas e trinta minutos do dia 29 de dezembro do ano de dois mil e vinte e

dois, na sede da Câmara Municipal de Bertioga, sito à Rua Reverendo Augusto Paes

Dávilla, 374, Rio da Praia, Bertioga, São Paulo, confonne estabelecido pelo Diário

Oficial do Estado de São Paulo, Boletim Oficial do Município - BOM, site e átrio deste

legislativo e após encaminhamento do edital, conforme estipula do Comunicado

029/2020 do TCESP, a pregoeira recebeu os envelopes das empresas: Torquato Freire

Segurança e Vigilância Privada Eireli, proposta enviada via correio; RC Serviços de

Segurança - São Paulo Ltda; GP Guarda Patrimonial de São Paulo Ltda.; Seal

Segurança Alternativa Ltda.; FW Serviços Especializados Eireli; e Zanetti Vigilância

e Segurança Eirelli, todos os envelopes devidamente lacrados, sendo (01) (Proposta

Comercial) e rf 02 (Habilitação), das empresas que manifestaram interesse em

participar da licitação, objeto do Pregão Presencial de rf 004/2022, visando á

contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante operador de monitoramento

eletrônico, conforme as especificações constantes do Anexo 1, Memorial

Descritivo/Termo de Referência, parte integrante do edital. As quatorze horas e

quarenta e cinco minutos do mesmo dia, a Sra. Elaine Amorim Justo Nehme e os

membros da CPLP, Sr. Jean Cario Muniz e Sra. Ana Paula Coelho do Amaral Inácio,

nomeados pelas Portarias 10/22, 11/22 e 12/22, nas dependências deste Legislativo,

reuniram-se para a abertura dos envelopes e julgamento das propostas apresentadas

para o referido pregão. Foi realizado o credenciamento pela Sra. Pregoeira das

seguintes empresas através de seus representantes legais: Torquato Freire Segurança e

Vigilância Privada Eireli, proposta enviada via correio; RC Serviços de Segurança -

São Paulo Ltda. - representada pelo Sr. Adriano Nieri, CPF 127.803.348-35; GP



GAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

ESTADO DE SÃO PAULO

Guarda Patrimonial de São Paulo Ltda. - representada pelo Sr. Sérgio

Machado da Rocha, CPF 147.515.488-75; Seal Segurança Alternativa Ltda. -

representada pelo Sr. Carlos Alexandre Moura da Rosa, CPF 111.483.037-23; FW

Serviços Especializados Eireli: Sr. Humberto William de Souza, CPF n° 286.134.288-

94; Zanetti Vigilância e Segurança Eirelli - representada pelo Sr. David Wala

Bustamante, CPF 221.455.548-07. Após análise dos documentos de credenciamento,

observou a Sra. Pregoeira que a empresa FW Serviços Especializados Eireli não

atendeu as especificações do Anexo XII, não reconhecendo firma do contador

responsável e será descredenciada em seu objeto do contrato social pois não atende ao

objeto especificado no edital n° 004/22. As demais empresas atenderam as exigências

para o credenciamento apresentando as declarações solicitadas no edital, por esta razão,

foram consideradas aptas a prosseguir no certame. Os documentos foram rubricados

pela Sra. Pregoeira e pelos membros da CPLP e após encaminhados ao representante

presente para análise e rubrica. Foi indagado aos representantes presentes quanto a

decisão da Sra. Pregoeira sobre o credenciamento sendo dito que nada tinham a

observar ou reclamar concordando com a decisão, renunciando o direito de

inteiposição de recurso quanto ao credenciamento. Deu-se prosseguimento ao certame

onde os envelopes 01 "Proposta Comercial" e 02 " Habilitação" foram rubricados pela

Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio, confirmando a inviolabilidade de seus lacres. Em

seguida passamos a abertura dos envelopes n° 01 das empresas habilitadas a participar

do certame, ficando sob a guarda da Sra. Pregoeira os envelopes de n° 02, devidamente

lacrados. A Sra. Pregoeira decidiu proceder a abertura do envelope proposta e com a

colaboração dos membros presentes, a Pregoeira examinou a compatibilidade do

objeto, prazos condições da prestação de serviços, com aqueles definidos no Edital,

tendo considerado as propostas em conformidade, todos rubricaram as propostas \
apresentadas nos envelopes n° 01. Foram abertas as propostas constantes nos envelopes
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de n° 01, das seguintes empresas: Torquato Freire Segurança e

Vigilância Privada Eireli, proposta enviada via correio; RC Serviços de Segurança -

São Paulo Ltda; GP Guarda Patrimonial de São Paulo Ltda.; Seal Segurança

Alternativa Ltda.; e Zanetti Vigilância e Segurança Eirelli. Após análise das propostas,

a Pregoeira desclassificou a empresa Torquato Freire Segurança e Vigilância Privada

Eireli por não apresentar a planilha de preços em conformidade com o Edital e por não

estar presente seu representante legal para esclarecimentos. Foi descredenciada

também a empresa Zanetti Vigilância e Segurança Eirelli., por apresentar um envelope

n° 01 vazio. Após análise das especificações constantes no edital referente a

discriminação de menor preço global, foram apresentados os seguintes valores, que na

sequencia passamos a transcrever:

Empresa Vaior Mensal

RC Serviços de Segurança - São Paulo Ltda R$ 52.307,52

GP Guarda Patrimonial de São Paulo Ltda R$ 70.039,92

Seal Segurança Alternativa Ltda. R$ 57.600.00

A pregoeira iniciou a negociação junto às empresas, que apresentaram os menores

preços globais:

Negociação:

Empresa Valor Mensal Valor

Mensal

GP Guarda Patrimonial de São Paulo Ltda R$ 70.039,92 Declinou

Seal Segurança Alternativa Ltda. R$ 57.600,00 Declinou
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RC Serviços de Segurança - São Paulo R$ 52.307,52 R$ 52.150,00

Ltda

Desta feita, foi declarada vencedora do presente certame a empresa RC Serviços de

Segurança - São Paulo Ltda. A Sra. Pregoeira indagou aos demais representantes se

desejam relatar algum fato em ata e quanto a interposição de recurso. Os representantes

presentes não quiseram registrar a intenção de recurso. Assim, sendo deu-se

prosseguimento ao certame com a abertura do envelope de n® 02 "Habilitação" da

proponente ARREMATANTE que, após análise dos documentos, constatou-se que a

empresa RC Serviços de Segurança - São Paulo Ltda., foi desabilitada por não

apresentar o quantitativo requerido no atestado de capacidade técnica de acordo com o

Edital. O representante da empresa RC Serviços de Segurança - São Paulo Ltda.,

manifestou o interesse de interposição de recurso, uma vez que em seu Atestado de

Qualificação técnica consta uma função de vigilante de monitoramento eletrônico e

também diversos outros serviços e também em outros atestados de serviços de

vigilantes, o que é compatível com o objeto do Edital e inclusive com as exigências do

item 7.2.2 item 1, sobre o atestado de capacidade técnica com características

semelhantes ao objeto licitado e inclusive atendendo ao anexo I subitem 2.2, letra a,

CBO 5173-30 que menciona claramente a função de vigilante, não discriminando a

questão de monitoramento e entre outras jurisprudências da matéria. Desta foima, a

Sra. Pregoeira chama a próxima empresa, Seal Segurança Alternativa Ltda. Após a

verificação dos documentos constantes no envelope n° 02, a empresa Seal Segurança

Alternativa Ltda foi considerada habilitada, mantendo a proposta apresentada no valor

de R$ 57.600,00. Sra. Pregoeira solicitou a todos os presentes se alguém desejaria

manifestar recurso sobre os documentos da habilitação da empresa Seal Segurança

Alternativa Ltda, não havendo manifestação. Na seqüência a Pregoeira declarou

vencedora e adjudicou em favor da empresa Seal Segurança Alternativa Ltda. por estar
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devidamente habilitada e por apresentar o menor preço global. Nada

mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos

membros presentes e pelos represen "npresas participantes.
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Membro da CPLP

Representantes das Empresas participantes:

RC Serviços d^egurança - São Paulo Ltda.
Sr. Adriano Nieri, CPF 127.803.348-35;

e-mail: licitacoes@gruporcr.com.br telefone: (11) 97165-4417

GP Guarda Patrimonial de São Paulo Ltda.

Sr. Sérgio Machado da Rocha, CPF 147.515.488-75

e-mail: smro/t7a@gpts.com.br telefone: (1 1) 98834-3286

Seal Segurança Alternativa Ltda.

Sr. Carlos Alexandre Moura da Rosa, CPF 1 11.483.037-23

e-mail: licitacao@sealseg.com.br telefone: (11) 96090-5060
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FW Serviços Especializados Eireli

Sr. Humberto William de Souza, CPF 286.134.288-94

e-mail: telefone:

Zanetti Vigilância e Segurança Eirelli

Sr. David Wala Bustamante, CPF 221.455.548-07

e-mail: telefone:


