
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (PE)

 

    Licitação: (Ano: 2023/ PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO / Nº

Processo: 009/2023)

 

     às 11:30:22 horas do dia 09/02/2023 no endereço RUA R DEMOCRITO CAVALCANTE-

144, bairro LIVRAMENTO, da cidade de VITORIA DE SANTO ANTAO - PE, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). AMARO GOMES TAVARES NETO, e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão Nº Processo: 009/2023 - 2023/007/2023 que tem por objeto Contratação de

pessoa(s) jurídica(s) especializada em prestação de Serviço, sob demanda, de segurança e

vigilância em grandes eventos, de qualquer natureza, com fornecimento de refeição,

transporte, uniforme, materiais e equipamentos que se façam necessários ao cumprimento

do objeto, visando atender as necessidades do município da Vitória de Santo Antão,

conforme especificações constantes no Termo de Referência.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada em prestação de Serviço, sob

demanda, de segurança e vigilância em grandes eventos, de qualquer natureza, com

fornecimento de refeição, transporte, uniforme, materiais e equipamentos que se façam

necessários ao cumprimento do objeto, visando atender as necessidades do município da

Vitória de Santo Antão

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/02/2023 15:49:16:375 ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA  R$ 1.353.464,00

08/02/2023 06:14:03:640 REDENTOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA  R$ 1.353.464,00

08/02/2023 14:00:14:379 TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS LTDA  R$ 1.353.464,00

08/02/2023 16:42:09:297 MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E
LOCACAO DE  R$ 1.353.464,00

08/02/2023 15:12:01:173 W L PRODUCOES E SERVICOS LTDA  R$ 1.353.464,00

08/02/2023 10:16:16:767 ANDRE THIAGO VIRGILIO SILVA DE MELO  R$ 1.353.464,00

09/02/2023 08:52:03:282 PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA  R$ 1.353.464,00

08/02/2023 16:10:42:579 PROSEL SEGURANCA PRIVADA LTDA  R$ 1.353.464,00

02/02/2023 13:11:45:393 AMORIM E FIGUEIROA LOCACAO E TERCEIRIZACAO
LTDA  R$ 960.000,00
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Lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada em prestação de Serviço, sob

demanda, de segurança e vigilância em grandes eventos, de qualquer natureza, com

fornecimento de refeição, transporte, uniforme, materiais e equipamentos que se façam

necessários ao cumprimento do objeto, visando atender as necessidades do município da

Vitória de Santo Antão

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 09/02/2023, às 14:11:30 horas, no lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s)

especializada em prestação de Serviço, sob demanda, de segurança e vigilância em

grandes eventos, de qualquer natureza, com fornecimento de refeição, transporte, uniforme,

materiais e equipamentos que se façam necessários ao cumprimento do objeto, visando

atender as necessidades do município da Vitória de Santo Antão -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/02/2023, às 16:08:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/02/2023, às 16:08:10 horas, no lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s)

especializada em prestação de Serviço, sob demanda, de segurança e vigilância em

grandes eventos, de qualquer natureza, com fornecimento de refeição, transporte, uniforme,

materiais e equipamentos que se façam necessários ao cumprimento do objeto, visando

atender as necessidades do município da Vitória de Santo Antão -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO

GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: AMORIM E FIGUEIROA

LOCACAO E TERCEIRIZACAO LTDA. No dia 14/02/2023, às 09:58:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

Data-Hora Fornecedor Lance

09/02/2023 12:06:55:939 AMORIM E FIGUEIROA LOCACAO E TERCEIRIZACAO
LTDA  R$ 484.000,00

09/02/2023 11:58:20:712 REDENTOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA  R$ 490.000,00

09/02/2023 14:03:31:223 MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E
LOCACAO DE  R$ 1.104.300,00

09/02/2023 14:01:42:544 W L PRODUCOES E SERVICOS LTDA  R$ 1.104.390,00

09/02/2023 13:32:48:327 PROSEL SEGURANCA PRIVADA LTDA  R$ 1.109.899,99

09/02/2023 11:42:32:190 ANDRE THIAGO VIRGILIO SILVA DE MELO  R$ 1.349.999,00

08/02/2023 14:00:14:379 TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS LTDA  R$ 1.353.464,00

08/02/2023 15:49:16:375 ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA  R$ 1.353.464,00

09/02/2023 08:52:03:282 PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA  R$ 1.353.464,00
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    No dia 14/02/2023, às 09:58:50 horas, no lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s)

especializada em prestação de Serviço, sob demanda, de segurança e vigilância em

grandes eventos, de qualquer natureza, com fornecimento de refeição, transporte, uniforme,

materiais e equipamentos que se façam necessários ao cumprimento do objeto, visando

atender as necessidades do município da Vitória de Santo Antão -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO

GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: REDENTOR SEGURANCA E

VIGILANCIA LTDA. No dia 14/02/2023, às 11:26:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/02/2023, às 11:26:25 horas, no lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s)

especializada em prestação de Serviço, sob demanda, de segurança e vigilância em

grandes eventos, de qualquer natureza, com fornecimento de refeição, transporte, uniforme,

materiais e equipamentos que se façam necessários ao cumprimento do objeto, visando

atender as necessidades do município da Vitória de Santo Antão -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO

GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: MACEDO DE OLIVEIRA

EVENTOS, SERVICOS E LOCACAO DE. No dia 14/02/2023, às 11:37:38 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/02/2023, às 11:37:38 horas, no lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s)

especializada em prestação de Serviço, sob demanda, de segurança e vigilância em

grandes eventos, de qualquer natureza, com fornecimento de refeição, transporte, uniforme,

materiais e equipamentos que se façam necessários ao cumprimento do objeto, visando

atender as necessidades do município da Vitória de Santo Antão -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO

GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor: W L PRODUCOES E SERVICOS

LTDA. No dia 14/02/2023, às 15:18:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/02/2023, às 15:18:51 horas, no lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s)

especializada em prestação de Serviço, sob demanda, de segurança e vigilância em

grandes eventos, de qualquer natureza, com fornecimento de refeição, transporte, uniforme,

materiais e equipamentos que se façam necessários ao cumprimento do objeto, visando

atender as necessidades do município da Vitória de Santo Antão -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor,

tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr.

para manifestar intenção de recurso. No dia 15/02/2023, às 15:24:04 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/02/2023, às 15:24:04 horas, no lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s)

especializada em prestação de Serviço, sob demanda, de segurança e vigilância em
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grandes eventos, de qualquer natureza, com fornecimento de refeição, transporte, uniforme,

materiais e equipamentos que se façam necessários ao cumprimento do objeto, visando

atender as necessidades do município da Vitória de Santo Antão -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora.

 

    No dia 15/02/2023, às 15:24:04 horas, no lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s)

especializada em prestação de Serviço, sob demanda, de segurança e vigilância em

grandes eventos, de qualquer natureza, com fornecimento de refeição, transporte, uniforme,

materiais e equipamentos que se façam necessários ao cumprimento do objeto, visando

atender as necessidades do município da Vitória de Santo Antão -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSEL SEGURANCA

PRIVADA LTDA com o valor R$ 1.109.899,00.

 

    No dia 09/02/2023, às 16:08:09 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES

TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - AMORIM E FIGUEIROA LOCACAO E

TERCEIRIZACAO LTDA, no lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada em

prestação de Serviço, sob demanda, de segurança e vigilância em grandes eventos, de

qualquer natureza, com fornecimento de refeição, transporte, uniforme, materiais e

equipamentos que se façam necessários ao cumprimento do objeto, visando atender as

necessidades do município da Vitória de Santo Antão. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos a empresa AMORIM E FIGUEIROA LOCACAO E TERCEIRIZACAO

LTDA, por não atender a Habilitação conforme edital.

 

    No dia 14/02/2023, às 09:58:49 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES

TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANCIA

LTDA, no lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada em prestação de

Serviço, sob demanda, de segurança e vigilância em grandes eventos, de qualquer

natureza, com fornecimento de refeição, transporte, uniforme, materiais e equipamentos que

se façam necessários ao cumprimento do objeto, visando atender as necessidades do

município da Vitória de Santo Antão. O motivo da desclassificação foi: Por não ter

apresentado planilha de composição de custos dentro do prazo estabelecido, fica

desclassificado.

 

    No dia 14/02/2023, às 11:26:23 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES

TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS,

SERVICOS E LOCACAO DE, no lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada

em prestação de Serviço, sob demanda, de segurança e vigilância em grandes eventos, de

qualquer natureza, com fornecimento de refeição, transporte, uniforme, materiais e

equipamentos que se façam necessários ao cumprimento do objeto, visando atender as

necessidades do município da Vitória de Santo Antão. O motivo da desclassificação foi:
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Desclassificamos a empresa por não ter apresentado o que cita o item 5.1.5.1.1 Certificado

de Segurança expedido pela Superintendência da Polícia Federal, de

acordo com a Portaria vigente do Ministério da Justiça.

 

    No dia 14/02/2023, às 11:37:37 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES

TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - W L PRODUCOES E SERVICOS LTDA, no

lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada em prestação de Serviço, sob

demanda, de segurança e vigilância em grandes eventos, de qualquer natureza, com

fornecimento de refeição, transporte, uniforme, materiais e equipamentos que se façam

necessários ao cumprimento do objeto, visando atender as necessidades do município da

Vitória de Santo Antão. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa por

não ter apresentado o que cita o item 5.1.5.1.1 Certificado de Segurança expedido pela

Superintendência da Polícia Federal, de acordo com a Portaria vigente do Ministério da

Justiça.

 

    No dia 15/02/2023, às 15:24:56 horas, a autoridade competente da licitação - JOSE

CORREIA DE SOUZA NETO - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

AMARO GOMES TAVARES NETO

Pregoeiro da disputa

 

JOSE CORREIA DE SOUZA NETO

Autoridade Competente

 

IGOR NERY ALVARES BARBOSA

Membro Equipe Apoio

 

LISANIA DANIELLE DE ALBUQUERQUE SILVA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
13.343.833/0001-05 ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

39.960.375/0001-39 AMORIM E FIGUEIROA LOCACAO E TERCEIRIZACAO LTDA

16.779.575/0001-94 ANDRE THIAGO VIRGILIO SILVA DE MELO

20.737.267/0001-73 MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E LOCACAO DE

19.232.342/0001-65 PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA

33.930.039/0001-67 PROSEL SEGURANCA PRIVADA LTDA
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01.696.924/0001-37 REDENTOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

04.433.259/0001-87 TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS LTDA

14.256.609/0001-30 W L PRODUCOES E SERVICOS LTDA
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