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Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se o reuniram- se o 

Pregoeiro deste Órgão e Equipe de Apoio, designados pelos Decretos nº 016 de 03 de Fevereiro 

2021 e alterações, regido de acordo com a Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e 

a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e pelo Decreto Municipal nº 094/2020 para, no endereço 

eletrônico www.bllcompras.org.br, nos termo da convocação de aviso de licitação, realizar os 

procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 000025/2021, 

referente ao Processo nº 015332/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 

E DESARMADA. Inicialmente este Pregoeiro e Equipe de Apoio informa que o respectivo certame 

confor disposto na ATA FINAL divulga no dia 10/09/2021 constante ás fls. 757/758 deste processo 

administrativo, onde dispõe do resultado final do Pregão 025/2021, onde não foi interposto recurso 

e encminhado a Procuradoria Geral do Município para vista quanto a homologação. Posterior a 

Douta Procuradoria Geral do Município se manifesta conforme consta ás fls. 765/769 onde dispõe 

em sua concusão: (...) Tendo em vista o bom andamento dos procedimentos destinados à realização 

do certame, não vislumbramos, do ponto de vista jurídico, irregularidades que impeçam o 

prosseguimento do processo licitatório, Subsequente o Secretário Municipal de Segurança Pública 

homologa o respectivo Pregão Eletrônico de nº 25/2021 conforme consta ás fls. 773, assina Ata de 

Registro de Preço conforme consta ás fls. 776/785. Todavia, no dia 26/11/2021 o Ilmo. Secretário 

Municipal de Segurança Pública nos encaminha o processo administrativo de nº 24.634/2021 que 

apensamos nos autos ás fls. 788/840 que a Procuradoria Geral do Município solicita o imediato 

cumprimento da Decisão proferida através do mandado de segurança nº 0000752-15.2021.8.08.0041, 

após a análise o mesmo dispõe o que segue: (...) Ao Pregoeiro Municipal, Sr. MEZAQUE DA SILVA 

JOSÉ RODRIGUES, CONSIDERANDO que atualmente existe em vigor o contrato administrativo nº 

321/2015, para a prestação de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância 

patrimonial armada e desarmada possui prazo de vigência final até a data de 23 de dezembro de 2021, 

conforme consta do processo administrativo nº 26.243/2020; CONSIDERANDO esta situação é que o 

Município deflagrou o processo de licitação Pregão Eletrônico nº 025/2021, que tem por objetivo 

a “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e 

desarmada”, visando justamente contratar os serviços ante o termo final do contrato em vigor, o que 

demonstra a necessidade de urgência de resolução da questão, com vistas a não deixar sem os bens 

municipais desguarnecidos e sem segurança patrimonial necessária; CONSIDERANDO os termos e 

fundamentos da decisão judicial proferida no mandado de segurança nº 0000752-15.2021.8.08.0041, que 

tem por objeto o Pregão Eletrônico nº 025/2021, onde inicialmente houve a seguinte decisão:“Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por Mundial Serviços de Vigilância e Segurança Eireli em face da 

Presidente de Licitação e Pregoeira Oficial, Sra. Karina Costalonga Batista e Mezaque da Silva José 

Rodrigues e Secretário Municipal de Segurança Pública, Sr. José Tadeu da Silva, todos devidamente 

qualificados nos autos. Em apertada síntese, a parte autora requer a suspensão imediata da licitação 

tombada sob o nº 000025/2021, pois que a empresa tida como vencedora, a saber, Transegur Segurança 

LTDA, descumpriu as normas edilícias ao não incluir em sua planilha de cálculo e formação de 

preço a previsão de horas extras. Com a inicial vieram os documentos de fls. 32/449. À fl. 451, foi 

determinada a retificação do valor da causa, para fazer constar o valor de R$ 9.650.046,44 (Nove milhões, 

seiscentos e cinquenta mil, quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). Custas complementares 

recolhidas à fl. 453. É o relatório. DECIDO. A medida liminar em mandado de segurança, que pode, pela boa 

técnica, ser enquadrada ontologicamente no rol das medidas de urgência, tem seu fundamento primeiro de 

validade no princípio constitucional da inafastabilidade, encartado no art. 5º, inciso XXXV, da Carta 

Magna. Na legislação infraconstitucional encontra suporte na  
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Lei nº 12.016⁄09 e, subsidiariamente, no CPC, que preveem expressamente a possibilidade da concessão 

de medidas liminares. O inciso III, do art. 7º, da novel Lei nº 12.016⁄09: Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz 

ordenará: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica. Exige-se, como pressupostos autorizadores para concessão de liminar em mandado de segurança, 

a presença simultânea de fundamentação relevante e de risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida. Cassio Scarpinella Bueno observa que “fundamento relevante” equivale às expressões fumus boni 

iuris do processo cautelar e prova inequívoca da verossimilhança da alegação do poder-dever geral de 

antecipação, expressões essas que “devem ser entendidas como significativas de que, para a concessão da 

liminar, o impetrante deverá convencer o magistrado de que é portador de melhores razões que a parte 

contrária; que o ato coator é, ao que tudo indica, realmente abusivo ou ilegal” (in A Nova Lei do Mandado de 

Segurança. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 40). Por sua vez, “a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida” deve ser entendida como a expressão latina periculum in mora, ou seja, perigo na demora da 

prestação jurisdicional, de modo que o tempo do procedimento típico da via mandamental, embora bastante 

enxuto, não tenha condições de assegurar o proferimento de sentença de forma adequada e suficiente ao 

direito que se reputa violado pelo acoimado ato coator. (Op. cit., p. 41). E, no caso dos autos, tenho que o 

impetrante faz jus ao deferimento da medida. Se não, vejamos. O ponto discutido refere-se à atribuição da 

condição de vencedora à empresa Transegur Segurança, vez que, supostamente, a mesma não havia 

cumprido exigências do edital no que concerne à previsão de horas extras em sua proposta. Vejamos o que 

prevê o Anexo I (Observações e Esclarecimentos quanto a composição de custos e planilha orçamentária) 

do certame de nº 000025/2021: [...] Na formação da planilha de custos e formação de preços, devem ser 

indicados os valores de todos os componentes de custo, de modo que o preço cotado viabilize a execução 

do contrato, é importante ressaltar que o item “Previsão de Horas Extras – 30 H” não pode ser zerado 

pela licitante em nenhum momento, bem como Insalubridade e/ou Periculosidade, pois a 

alteração compromete a execução do contrato, visto que em todo processo licitatório demonstrou-

se claramente que a planilha da administração previa tal item. [...] GRIFO NOSSO Extrai-se dos autos que 

a empresa vencedora, Transegur Segurança, zerou a indicação de hora extra em sua planilha de composição 

de custos e formação de preços unitários (fl. 171), motivo pelo qual sagrou-se vencedora por apresentar 

menor preço. A lei nº 8.666/93, dispõe em seu art. 48, I que: Art. 48.  Serão desclassificadas: I - as propostas 

que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; Esta via mandamental exige que esteja 

presente e latente o direito líquido e certo da demandante, o que foi possível extrair, neste momento, no 

feito, pois que a empresa considerada vencedora não atendeu aos requisitos do próprio edital. Desta forma, 

presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, tenho ser caso de deferimento do pedido liminar e 

DETERMINO a suspensão da licitação de nº 000025/2021, bem como de todo ato administrativo tendente 

à contratação da empresa declarada vencedora. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, sob pena 

de multa diária por descumprimento. NOTIFIQUEM-SE as apontadas Autoridades Coatoras para que 

prestem informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art.7º, I da Lei 12.016/09. CIENTIFIQUE-

SE o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial e de seus 

documentos para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 

12.016/2009. Após, prestadas as informações, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para 

promoção. Por fim, venham-me os autos conclusos para julgamento. Intimem-se.  Diligencie-

se.  PRESIDENTE KENNEDY, Terça-feira, 9 de novembro de 2021.  PRISCILLA BAZZARELLA DE 

OLIVEIRA JUIZ(A) DE DIREITO Considerando que após receber a decisão o Município apresentou 

embargos de declaração, para pedir esclarecimento quanto a decisão, se esta alcançaria o contrato já 

assinado, e o Juízo da Comarca de Presidente Kennedy apresentou outra decisão no mandado de 

segurança nº 0000752-15.2021.8.08.0041, complementando a primeira, no seguinte sentido: 

DECISÃOAÇÃO : 120 - Mandado de Segurança CívelProcesso nº: 0000752-15.2021.8.08.0041 

Impetrante: MUNDIAL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Autoridade coatora: 

KARINA COSTALONGA BATISTA, PREGOEIRA DA PREF MUNC. P KENNEDY,MEZAQUE DA SILVA 

JOSE RODRIGUES, PREGOEIRO PREF PRES KENNEDY,JOSE TADEU DA SILVA e SEC MUNIC 

SEGURANCA PUBLICA P. KENNEDY RENUMERE-SE o feito, a partir da página 455, porquanto não 

consta sua numeração.Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Mundial Serviços de Vigilância e 

Segurança Eireli em face da Presidente de Licitação e Pregoeira Oficial, Sra. Karina Costalonga Batista e 

Mezaque da Silva José Rodrigues e Secretário Municipal de Segurança Pública, Sr. José Tadeu da Silva, 

todos devidamente qualificados nos autos. À fl. 451, foi determinada a retificação do valor da causa, para 
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fazer constar o valor de R$ 9.650.046,44 (Nove milhões, seiscentos e cinquenta mil, quarenta e seis reais e 

quarenta e quatro centavos). Decisão à fl. 455 (não numerada), deferindo a liminar, determinando a 

suspensão da licitação de nº 000025/2021, bem como de todo ato administrativo tendente à contratação da 

empresa declarada vencedora. À fl. 461, reiterada às fls. 553/554, a parte impetrante requer o aclaramento 

da Decisão proferida, para análise do item A e B do item 6.1, bem como realiza Emenda à Inicial para fazer 

constar no polo passivo a empresa Transegur Segurança LTDA. O Município de Presidente Kennedy às fls. 

462/467, opôs Embargos de Declaração, alegando que a Decisão proferida determinou a suspensão do 

certame licitatório já concluído, tendo sido homologado e adjudicado em favor do vencedor desde o dia 

19/09/2021. Indica a ocorrência de coisa julgada administrativa no presente feito, vez que todo ato praticado 

durante a licitação, já se encerrou. Requer o conhecimento dos embargos, assim como que seja aclarada 

se a decisão tem o condão de alcançar a suspensão do contrato assinado. Informações prestadas pela 

Autoridade Coatora, Karina Costalonga Batista, às fls. 556/558, alegando preliminares, bem como questão 

de mérito. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a Emenda à Inicial de fl. 461, para fazer constar no polo passivo 

a empresa Transegur Segurança LTDA. DA ANÁLISE DO PEDIDO DO ITEM 6.1 (A e B) À fl. 461, a 

impetrante requer que seja aclarada a decisão, no sentido de analisar a parte final dos requerimentos 

liminares, no sentido de deferir a adjudicação e homologação do certame à impetrante, porquanto se 

enquadra como segunda colocada no pregão, realizando sua respectiva contratação. No pedido "B", 

consigna que seja determinada a suspensão do Edital com a contratação provisória da impetrante, até 

análise do mérito. Pois bem. A decisão de fl. 455, apenas suspendeu o certame de licitação, oportunidade 

em que, o Município de Presidente Kennedy alertou sobre a conclusão da licitação, estando já fase de 

contratação. Na mesma linha de informação, o Município de Presidente Kennedy consigna que no bojo da 

peça inicial não faz constar a suspensão do contrato, mas sim do processo de licitação, que já se findou. 

Aduz, inclusive, que caso determinada a suspensão do contrato, incorreria este Juízo em análise "extra 

petita". Muito embora este ponto seja para análise do pedido da imeptrante (fl. 461), necessário mencionar 

as informações trazidas por ocasião dos Embargos de Declaração opostos pelo Município, para melhor 

análise do caso e que seja proferida uma decisão mais coerente com os fatos e fases atuais. Entendo, no 

presente caso, pertinente o PARCIAL atendimento do requerido na exordial, para SUSPENDER o processo 

licitatório, conforme já determinado na Decisão proferida anteriomente, bem como DEFERIR a contratação 

provisória da impetrante. Explico. A licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração 

Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio, empresas interessadas na apresentação 

de propostas para o oferecimento de bens e serviços. Como foi instituída por fundamentos próprios, a 

licitação é norteada por alguns princípios, alguns dos quais expressos em lei, os quais definem o lineamento 

em que se deve situar o procedimento. Um dos princípios basilares de toda a atividade administrativa é o 

princípio da vinculação ao edital que regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma segurança para o 

licitante e para o interesse público, extraída do princípio do procedimento formal, que determina à 

Administração e ao licitante que observem as regras e condições previamente estabelecidas no edital. O 

cerne da questão liminar constitui-se no fato de se conferir a condição de vencedora à empresa Transegur 

Segurança, vez que, supostamente, a mesma não havia cumprido exigências do edital no que concerne à 

previsão de horas extras em sua proposta. O lastro probatório carreado aos autos até o momento, demonstra 

inobservância concreta do edital pela empresa tida como vencedora. Entretanto, até o julgamento efetivo do 

mérito, por entender que a Administração Pública incorreria em prejuízo pela ausência da prestação dos 

serviços alvo do objeto da mencionada licitação, entendo apropriada a autorização de contratação provisória 

da impetrante. Ademais, ressalto que esta decisão não corresponde a um posicionamento antecipado deste 

Juízo sobre o mérito, estando sujeita a reconsideração, motivo pelo qual indefiro o pedido de adjudicação e 

homologação do certame à impetrante. E, ao contrário do que prega o Município de Presidente Kennedy, é 

possível extrair da inicial que a impetrante faz menção a fase de contratação da licitação discutida, não 

somente do processo licitatório, tanto que quando do requerimento liminar, inserto às fls. 25/29, assinala a 

adjudicação e homologação da empresa vencedora, Transegur Segurança, não havendo, portanto, que se 

falar em decisão "extra petita". Posto isto, ACOLHO PARCIALMENTE o pleito liminar, para MANTER a 

determinação de suspensão do processo licitatório e dos atos executórios da contratação, bem como 

DETERMINO a contratação provisória da impetrante no que tange a licitação de nº 000025/2021. INTIME-

SE para cumprimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Às fls. 

462/467, o Município de Presidente Kennedy opôs Embargos de Declaração, alegando que a Decisão 

proferida determinou a suspensão do certame licitatório já concluído, tendo sido homologado e adjudicado 

em favor do vencedor desde o dia 19/09/2021. Indica a ocorrência de coisa julgada administrativa no 

presente feito, vez que todo ato praticado durante a licitação, já se encerrou. Requer o conhecimento dos 
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embargos, assim como que seja aclarada se a decisão tem o condão de alcançar a suspensão do contrato 

assinado. Para análise do pedido do ponto anterior, foi necessário ter acesso aos argumentos do Município 

por ocasião dos Embargos, motivo pelo qual, utilizando-se do ali exposto, rememoro que a impetrante 

constou em sua peça inicial a fase de contratação do certame, não abrangendo somente a fase licitatória. 

Assim, sem maiores delongas, REJEITO os Embargos de Declaração. DAS DILIGÊNCIAS CUMPRAM-SE 

os comandos finais da Decisão de fl. 455. Notifique-se ainda, a empresa Transegur Segurança LTDA, para 

que, caso queira, apresente informações, no prazo de lei. Diligencie-se. PRESIDENTE KENNEDY, 25 de 

novembro de 2021. PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRAJUIZ(A) DE DIREITO. CONSIDERANDO o 

comando decisório judicial que determina: “ACOLHO PARCIALMENTE o pleito liminar, para MANTER a 

determinação de suspensão do processo licitatório e dos atos executórios da contratação, bem como 

DETERMINO a contratação provisória da impetrante (MUNDIAL SERVICOS DE VIGILANCIA E 

SEGURANCA EIRELI) no que tange a licitação de nº 000025/2021”; CONSIDERANDO que em que pese 

esta decisão ser proferida em liminar, a sua fundamentação possui natureza satisfativa, já que adentra no 

mérito do pretendido no mandado de segurança; CONSIDERANDO que o princípio da autotutela 

administrativa que estabelece que a Administração Pública possui o poder de controlar os próprios atos, 

anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Assim, a 

Administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo 

diretamente, princípio que encontra previsão nas sumulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

Súmula 346. Enunciado: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Súmula 

473. Enunciado: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 

ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. CONSIDERANDO 

que o Supremo Tribunal Federal em tese de repercussão geral estabelecida no RE 594.296, rel. min. Dias 

Toffoli, P, j. 21-9-2011, DJE 146 de 13-2-2012, Tema 138, estipulou que: “Ao Estado é facultada a 

revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido 

efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo 

administrativo”. CONSIDERANDO que a decisão judicial proferida no mandado de segurança 0000752-

15.2021.8.08.0041 afeta diretamente a ata de registro de preços nº 092/2021, que origina o Contrato 

Administrativo nº 374/2021, firmado com a empresa TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA, justificando a 

anulação imediata da Ata de Registro de Preços nº 92/2021 e do contrato administrativo nº 374/2021 ante 

os termos da própria decisão. CONSIDERANDO o Contrato Administrativo nº 374/2021, firmado com a 

empresa TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA, originado da Ata de Registro de Preços nº 092/2021, que é 

decorrente do processo de licitação Pregão Eletrônico nº 025/2021, que tem por objetivo a “contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada”, ainda não 

teve efeitos concretos, em razão de que não houve a emissão de ordem de serviços para dar inicio a 

execução do contrato bem como inicio ao movimento de mobilização do contratado para o inicio de prestação 

dos serviços. E o desfazimento contratual neste momento não trará nenhum prejuízo para ambas as partes. 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal em tese de repercussão geral estabelecida no RE 

594.296, rel. min. Dias Toffoli, P, j. 21-9-2011, DJE 146 de 13-2-2012, Tema 138, estipulou que: “Ao Estado 

é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem 

decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo 

administrativo”.CONSIDERANDO que ante os termos da decisão judicial proferida no mandado de 

segurança nº 0000752-15.2021.8.08.0041, restou constatado irregularidade no procedimento licitatório que 

não é possível ser saneada, o que enseja a rescisão imediata da ata de registro de preços nº 092/2021 e do 

Contrato Administrativo nº 374/2021, dela decorrente, o que neste momento se dá em razões de interesse 

público, e da urgência que a solução do caso requer, dado que não é possível aguardar uma decisão judicial 

de mérito para a solução do caso, ante o prazo de extinção do contrato em vigor estar próxima, e ainda se 

extinguir no período de recesso do judiciário; ACOLHO os argumentos lançados na decisão judicial proferida 

após os embargos de declaração opostos pelo Município, e ato continuo, com fulcro no Princípio da 

Autotutela Administrativo e com base nas Sumulas 346 e 473 do STF, revejo a decisão anterior de 

adjudicação e homologação do certame licitatório, DETERMINO que seja a empresa TRANSEGUR 

SEGURANÇA LTDA desclassificada do processo de licitação Pregão Eletrônico 25/2021, por ter 

descumprido as exigências expressas do edital, podendo esta rescisão contratual ser imediata, dado que da 

contratação não surgiram efeitos concretos pela ausência de emissão ordem de serviços, o que é decidido 

pelo Supremo Tribunal Federal em tese de repercussão geral estabelecida no RE 594.296, rel. min. Dias 

Toffoli, P, j. 21-9-2011, DJE 146 de 13-2-2012, Tema 138, e em razão da ausência de efeitos concretos por 
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inexistir emissão de ordem de serviços e movimento de mobilização contratual previa; e em razão da 

urgência que a decisão do caso precisa pela proximidade do termino do contrato em vigor; pode a rescisão 

contratual ocorrer de forma imediata, conforme o precedente citado, dado que a rescisão se dá em razão de 

reconhecimento de nulidade no âmbito do processo de licitação onde a empresa não teria cumprido os 

termos do edital ao apresentar propostas de preços de forma inadequada ao previsto no edital. DETERMINO 

a adoção dos atos necessários para a efetivação da contratação da empresa MUNDIAL SERVICOS 

DE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, com a homologação da licitação e adjudicação do objeto em 

favor desta empresa, com a consequente assinatura da ata de registro de preços e do contrato dele 

decorrente. Após a adoção das medidas requeridas, retorna as informações a Procuradoria Geral do 

Município para providenciar as necessárias informações nos autos do processo judicial mandado de 

segurança nº 0000752-15.2021.8.08.0041. Neste norte, em consideração as legislações que dispõe de 

atribuição da Autoridade competente “Secretário” conforme consta no inciso I do art. 3º da Lei 

10.520/2002 que segue: Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:I - A 

AUTORIDADE COMPETENTE justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, 

AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por 

inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento; 

(Grifo nosso). Bem como o disposto na Lei Municipal nº 1.356, de 05 de dezembro de 2017, em 

seu art. 10, inciso II cabe aos ordenadores de despesas autorizarem a abertura, homologar, 

revogar ou anular as licitações. Assim, em atendimento a Determinação da Autoridade 

Competende deste Procedimento Licitatório, no dia 29/11/2021 á aproximadamente ás 16h27min 

marcamos a retomada da Sessão Pública do Pregão Eletronica como segue: Boa tarde, Srs 

Licitantes. Em cumprimento a Decisão Judicial, e Determinação do Ilmo. Senhor Secretário Municipal 

de Segurança Pública, informo que será retomada a sessão pública do Pregão Eletrônico 25/2021 

para apresentação de Ata de Convocação, amanhã dia 30/11/2021 ás 13:00 h. Deste modo, 

procedemos com a retomada a Sessão no horário descrito acima, onde por DERETMINAÇÃO do 

Secretário Municipal de Segurança Pública em cumprimento a Decisão Judicial procedemos com 

a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA, conforme motivos 

apresentados pela Autoridade Competente onde decrevemos acima. Logo, foi convocado licitante 

subsequento no referido certame MUNDIAL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA 

EIRELI. Posterior a isso, esse pregoeiro realizou a negociação no chat, pelo sistema eletrônico a 

contraproposta ao licitante que apresentou melhor preço no respectivo lote, para que seja obtida a 

melhor proposta, conforme prevê os itens 11.7 e 11.8 do Edital, quanto o licitante arrematantes 

não retornou quanto a negociação. Após, foi solicitado ao licitante, conforme Determinação do 

Secretário Municipal de Segurança Pública em cumprimento a Decisão Judicial, fica a empresa 

MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI atualmente classificado em 1º 

lugar, convocada a encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS e PLANILHA DE CUSTOS 

(ANEXO VI) ATUALIZADAS no prazo de ATÉ 05(CINCO) HORAS exclusivamente pelo sistema 

da BLLCOMPRAS, em conformidade com o item 12.5.7 “a” do edital. Por fim, esse Pregoeiro 

suspendeu a Sessão Públçica para análise dos documentos de habilitação, e no aguardo das 

Propostas Atualizadas e Planilha de Composição de Custo. Solicito que seja sempre acompanhada 

as mensagens que serão enviadas a todos pelo chat, sendo de responsabilidade dos licitantes o 

acompanhamento do procedimento licitatório. 

 

 

Mezaque da Silva José Rodrigues                     Adelita Alves de Almeida                  
Pregoeiro Oficial                                                 Apoio 
 
 
Dinalva Costa C. da Silva                                  Rômulo Brandão Fernandes 
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