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AÍA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO

MODALIDADE PRE6Ã0 PRESENCIAL N9 014/2021

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação do serviço continuado de vigilância

desarmada, que será executado na sede do SESCOOP/GO, sendo 1 (um) posto de trabalho diurno,
com jornada de trabalho de 44h (quarenta e quatro) horas semanais, pelo período de 12 (doze)

meses, conforme detalhamento constantes no Anexo I do Edital.

Aos dezenove dias de agosto de dois mil e vinte e um, às 13h36min, na sede do SESCOOP/GO,

localizada na Avenida H, com Rua 14, ne 550, Jardim Goiás - Goiânia/GO, reuniram-se o Pregoeiro e os

membros da Equipe de Apoio do SESCOOP/GO, designados pela Portaria ns 0L de 04 de janeiro de

2021 e Assessoria Jurídica para os atos de abertura e julgamento das propostas do Pregão Presencial

ne OL4|2OZL, do TIPO MENOR PREçO MENSAL, para os procedimentos inerentes à sessão do Pregão

em epígrafe, cujo ob.ieto está acima identificado. O aviso de edital foi publicado no Diário Oficial da

U nião - DOU (conforme cópia anexada ao processo) e o Editalpublicado no site do SESCOOP/GO, sendo

que ambas as publicações ocorreram em 10 de agosto de 2021. O Pregoeiro abriu a sessão,

oportunidade na qual informou que não foram recebidos envelopes por via postal e/ou protocolados

na sede do SESCOOP/GO anteriores à abertura da sessão e informou a realização do

"credencia mento", no período da manhã, em conformidade com os itens 03 e 04 do Edital, das

seguintes empresas: GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANçA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o ne

05.980.352/0001-74, neste ato representada por André Neves Mariani, inscrito no CPF sob o ne 030.
+**. ***-58. GOTASFORTE VtGtúNCtA E SEGURANçA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o ne

00.283.018/0001-48, neste ato representada por Luzimar Tavares Torres, inscrito no CPF sob o ne 307.
***. 't++-87. DtMtVlG VtGtLÂNCtA E SEGURANçA PATRIMONIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o ne

22.236.1,85/0002-51, neste ato representada por Lilyanne Aparecida Moreira, inscrita no CPF sob o ne

006. ***. ***-48; GUARDA SEGURANçA E vlGlúNCIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o ne

1,4.72O.453/0007-05, neste ato representada por Guilherme Araujo Silva, inscrito no CPF sob o ne 065.
***. ***-13 NEW UNE V|G|úNCIA E SEGURANçA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o ne

08.931.820/0001-09, neste ato representada por Roosevelt Ferreira de Barros Almeida, inscrito no

CPF SOb O N9 812. ***. *I*.OO E CENTRO OESTE VIGIúNCIA E SEGURANçA EIRELI, iNSCritA NO CNPJ/MF

sob o ne 04.701.639/0001-55, neste ato representada por Fabiana Soares Augusto, inscrita no CPF sob

o ne 937. ***. *r!+-53. Em seguida, o Pregoeiro requereu a entrega dos Envelopes de "proposta de

Preços" e "Documentos de Habilitação" das licitantes presentes. Todos os Envelopes de "Proposta de

Preços" e "Documentos de Habilitação" estavam devidamente lacrados e foram vistados por todos os

presentes. Em seguida, passou-se a abertura dos Envelopes de "Proposta de Preços", Durante a

conferência das propostas, o Pregoeiro solicitou a suspensão da sessão as 15h10mim, retomando a

sessão às 15h49min. Após a conferência das propostas pelo pregoeiro e comissão de Licitação,
divulgou-se os valores ofertados pelas licitantes sendo: GARRA FoRTE EMpREsA DE sEGURANçA LTDA
com o valor mensal de RS 5,246,03 (cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e três centavos),
GOIASFORTE VtGttÂNCtA E SEGURANçA LTDA com o valor mensal de RS 5.389,21 (cinco mil,
trezentos e oitenta e nove reais e vinte um centavos); DlMlvlG vlclúNclA E SEGURANçA
PATRIMoNIAL LTDA com o valor mensal de RS 4.615,15 (quatro mil, seiscentos e quinze reais e quinze
centavos); GUARDA SEGURANçA E VtGtLÂNctA LTDA com o valor mensalde R5 5.022,13 (cinco mil,

Seryiço t{.cion.t do Ap.erdizagen do Coo0o.0rivismo no Esrao de Goias (fl 9J fr
Av. H com Bua t4 no 5$, JaÍdim coiás, Goiânia-Go - CEp 748t0 070-Fone 16A)320€qtr/ Fax lm[aG8S]2 / E-mait: sescoopgo@sescoopgo coop br

Á'*
. Pácinài de 3www g0trscooíÍ.Írtryo,coop.ôr

7

2

3

4
5

6

7

8

9

10

TL

1.2

13

14

15

16

77

18

19

20

2T

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

I

-I-I

§



4 í)

36

37

38

39

40

4L

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

7t
72

73

74

75

76

sEscooPtGo
vinte e dois reais e treze centavos); NEW LINE V|G|úNCIA E SEGURANçA LTDA com o valor mensal

de RS 5.581,79 (cinco mil, quinhentos e oitenta e um reais e setênta e nove centavos) e CENTRO

oESTE V|GIúNCIA E SEGURANçA EIRELI com o valor mensal de Rs 4.718,58 (quatro mil, setecentos

e dezoito reais e cinquenta e oito centavos). Após verificação das propostas, o Pregoeiro solicitou aos

representantes das seguintes licitantes, algumas complementações de próprio punho em suas

propostas: GOIASFORTE V|G|úNCIA E SEGURANçA LTDA correção do valor total anual; GUARDA

SEGURANçA E V|G|úNCIA LTDA correção do valor mensal por extenso, dados do responsável pela

assinatura do contrato e também correção nas condições de pagamento, conforme previsto no edital;

NEW LINE V|G|úNCIA E SEGURANçA LTDA assinatura da proposta pelo representante e cENTRo

OESTE vtclúNclA E SEGURANçA EIRELI indicação do valor mensal por êxtenso, correção do valor

anual e do número de registro da Conveção Coletiva de Trabalho indicada na proposta, conforme

documento anexado. Em seguida o Pregoeiro informou a desclassificação das seguintes empresas:

olMlvlc vlclúNclA E SEGURANçA PATRIMONIAL LTDA, em razão do SAT informado na proposta

apresentada referir-se à matriz e não à filial sendo estes divergentes e GARRA FORTE EMPRESA DE

SEGURANçA LTDA devido a planilha de custos informar valor inferior ao estabelecido em Convenção

Coletiva para o vale transporte e vale alimentação, e por ter considerado indenização do intervalo

intrajornada, o que não é previsto em edital. Em seguida, as propostas foram passadas para vistas.

Aberta oportunidade para considerações, nada foi relatado. Ato contínuo, o Pregoeiro informou que

foram classificadas para a fase de lances verbais as seguintes empresas, conforme item 8.3 do edital:

CENTRO OESTE VIGIúNCIA E SEGURANçA EIREII, GUARDA SEGURANçA E VIGILÂNCIA LTDA E

GOTASFORTE VlGlúNCIA E SEGURANçA LTDA. Ao finalda fase de lances, o último valor ofertado pelas

empresas foram: GUARDA SEGURANçA E vlGlúNCIA LTDA com o valor de RS RS 4.5OO,OO (quatro

mil e quinhentos reais); GOIASFORTE VIG|úNCIA E SEGURANçA LTDA com o valor de RS 4.470,00

(quatro mil, quatrocentos e setenta reais) e CENTRo oEsTE VlGlúNclA E SEGURANçA EIRELI com o

valor de RS 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e sessenta reais). Dessa forma, foi declarada

vencedora da fase de lances a empresa CENTRO OESTE VlGlúNCIA E SEGURANçA ElREL|. Em seguida

passou-se a abertura do Envelope "Documentos de Habilitação" da empresa CENTRO OESTE

vlclúNclA E SEGURANçA EIREU. As 16h36mim o representante da empresa GARRA FORTE

EMPRESA DE SEGURANçA LTDA se ausentou da sessão e, posteriormente às 16h57min o

representante da empresa NEW UNE VlGlúNCIA E SEGURANçA LTDA. Após a conferência e validação

dos "Documentos de Habilitação" pela Comissão de Licitação, os documentos foram passados para

vistas das licitantes presentes. Aberta oportunidade de manifestação, a representante da empresa

GoIASFORTE vlclúNCIA E SEGURANçA LTDA questionou sobre a ausência do termo de autenticação
do SPE D e se o documento apresentado pela empresa referente ao item 6.1.4 "c" atende ao solicitado.
Em seguida, o Pregoeiro informou aos presentes que durante a a nálise dos documentos foi identificado
pela Comissão de Licitação que o documento exigido no item 6.l..4"d" apresentado pela empresa é de

cNPJ diverso da proposta, motivo pelo qual a empresa foi inabilitada. Desta forma, a sessão será
suspensa e sua continuação fica agendada para o dia 20 de agosto de 2021, às 13h3omin, na sede do
SESCOOP/GO. As representantes das empresas DtMtvtG vtctúNctA E SEGURANçA pATRtMoNtAL

LTDA e cENTRO oEsTE vlGlLÂNclA E sEGURANçA EIRELI manifestaram interesse em interpor recurso.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que será assinada por todos os presentes. As
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licitantes presentes receberam uma cópia desta Ata que será, também, publicada no site do

SESCOOP/GO. Encerrou-se a sessão às 18h31min.

11 'l'1-i'':'1'
Luciana Pereiia Martins dos Santos

Eq u ipe de Apoio
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Keila Del na o Carmo Guedes

Assessoria J uríd ica do SESCOOP/GO

Luzi Tavares Torresf
Centro Oeste Vigil

Goiasforte Vigilância E Segurança Ltda

, !.'r{
t ityanneffiiaa Moreira

Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda

q*{il,- I""7 \ü--

Guilherme Araujo Silva
Guarda Segurança e Vigilâncía Ltda
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