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Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 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. Extrai-se dos autos, às fls. 547, a ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO, 
publicada no dia 12/07/2021 pela pregoeira à época e a equipe de apoio, na qual declarou a 
empresa TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA a detentora da melhor proposta, e solicitou a 
licitante que anexassem no Sistema BLLCOMPRAS a Proposta de Preços Atualizadas e 
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO (ANEXO VI do Edital) Atualizadas no prazo de até 05 
(cinco) horas, em conformidade com o item 12.5.7 "a" do Edital. Conforme consta ás fls. 724, a 
Pregoeira à época encaminha os autos a Secretaria Municipal de Segurança para análise das 
documentações requeridas no Termo de Referência por aquela Secretaria, apresentada pela 
empresa TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA conforme disposto nos itens 12.5.3 "c, d, e, f, g", 
12.5.4 "e, f", 12.5.4.1 "a, b, c, d, d.1, d.2" e 12.4.6 "a" do Edital e a pregoeira ainda 
sugere:"SUGERIMOS que ao fazer o relatório, os responsáveis pela análise da Planilha de Custo 
citem os requisitos que atendem ou não ao edital, e dê parecer final com relação a esta parte da 
habilitação solicitando ou não pedido de diligência em relação ao item 12.5.6 "a" - Planilha de 
Composição de Custo de Formação de Preços, conforme Anexo VI." Ás fls. 725/726 consta a 
análise da Qualificação Econômica Financeira, realizada por servidora estatutária da área e 
descreve em síntese: "A empresa TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA atende Qualificação 
Econômica Financeira  do item 12.5.4.1 alínea "a, b, e c". Logo ás fls. 721/730 consta a análise das 
demais documentações realizada por servidor da Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
onde atesta o atendimento dos requisitos editalícios pela licitante. Posterior a isso, a Secretaria 
Municipal de Segurança Pública encaminhou os autos ao setor de engenharia da Secretaria 
Municipal de Obras conforme segue ás fls.731, para análise da Planilha de Composição de 
Custo conforme segue análise técnica realizada pela Engenheira de Segurança do Trabalho ás 
fls. 732/733, onde em síntese realizou que este setor realizasse diligência para: "que a empresa 
apresente memorial de cálculo para justificar o aumento desse percentual". Para atendimento da 
solicitação da Equipe Técnica, este pregoeiro solicitou o licitante conforme segue ás 
fls.736 o OFÍCIO/LICITAÇÃO Nº 074/2021 que solicita as informações, e logo o licitante 
apresenta conforme segue ás fls. 737/754 as documentações protocolizadas pela licitante. Com 
isso, retornamos os autos à Secretaria Municipal de Segurança Pública para que proceda a 
continuidade da análise da Equipe Técnica. Portanto a Engenheira de Segurança do Trabalho 
dispõe em síntese  em  seu 
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Relatório de Análise "a empresa esclareceu as dúvidas e fez os ajustes necessários nas planilhas". 
Insta mencionar que este Pregoeiro e Equipe de Apoio não possui capacidade técnica para 
análises técnicas solicitadas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública na fase de 
Habilitação e Qualificações complementares. Em prosseguimento, fora analisada a 
documentação da empresa TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA, declarada vencedora e após 
análise, inclusive através de conferência via internet realizada pela Comissão de avaliação no 
que refere a apresentação do sistema feito pela mesma e Equipe Técnica delegada pela 
Secretaria Municipal de Segurança Pública, constatou que a mesma atendeu ao instrumento 
convocatório. Em seguida, foi comunicado aos licitantes quanto ao julgamento da 
HABILITAÇÃO, sendo neste momento concedida a oportunidade para manifestação quanto a 
intenção de apresentação das razões de recursos via sistema eletrônico, sendo no prazo de 30 
minutos, conforme os dispostos na cláusula 13 do edital, contudo não houve manifestação de 
recurso. Assim sendo, fica(m) declarada(s) vencedora(s) a(s) empresa(s): TRANSEGUR -
SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA no lote 1 no valor total de R$ 
8.533.013,04 (oito milhões quinhentos e trinta e três mil treze reais e quatro centavos), sendo-lhe
(s) adjudicado(s) o(s) respectivo(s) item(ns)/lote(s). O valor total do certame é de R$ 
8.533.013,04 oito milhões quinhentos e trinta e três mil treze reais e quatro centavos.
Dessa forma, foi encerrada a sessão e encaminhamos os autos à Procuradoria Geral Municipal 
para vistas quanto a homologação.

Mezaque da Silva José Rodrigues
Pregoeiro Oficial

Dinalva Costa C. da Silva
Apoio

Rômulo Brandão Fernandes
Apoio

Adelita Alves de Almeida
Apoio

2 / 1


