SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 139.638/2012
PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2012
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MOTOBOY.
Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro do ano de 2012 (dois mil e doze), às 09:00h (nove
horas), na Sede do CREA/SC, em Florianópolis/SC, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de
Apoio composta por DAYSE DE CÁSSIA VIDAL, FLÁVIO VOLPATO JUNIOR e
ISABELA KATSCHAROWSKI AGUIAR, designados conforme Portaria nº 037/2012, para
os procedimentos inerentes à Sessão do Pregão em epígrafe, conforme o Edital respectivo e
seus Anexos. O Pregoeiro deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta
modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão
desenvolvidos no decorrer da Sessão.
1. Primeiramente nomearam-se as licitantes participantes, de acordo com os envelopes
entregues até o horário limite, e seus respectivos representantes, quais sejam:
Empresa
Representante
VIGILÂNCIA TRIÂNGULO LTDA
MARIO ALCIDES
CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E LEONARDO BROERING
VIGILÂNCIA LTDA
MOBRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA
ANDRE UHLIG MOCELLIN
2. Após, passou-se ao credenciamento dos representantes presentes, conforme requisitos do
Edital e lista de credenciamento em anexo. Tendo todos cumprido com os requisitos do Edital
estão portanto credenciados para representar as respectivas empresas.
3. O representante credenciado da licitante VIGILÂNCIA TRIÂNGULO LTDA alega que a
licitante MOBRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA não protocolou os seus envelopes
no protocolo central do CREA-SC até às 08:59 hs, como foi procedido pelas licitantes
VIGILÂNCIA TRIÂNGULO LTDA e CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA LTDA, vindo a entregar os seus envelopes diretamente ao Pregoeiro na
sessão de licitação às 09:05 hs. O representante credenciado da licitante MOBRA
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA alega que os seus envelopes foram entregues
conforme disposto no Edital. O Pregoeiro do CREA-SC decide não acatar a alegação da
licitante VIGILÂNCIA TRIÂNGULO LTDA uma vez que todas as licitantes presentes
encontravam-se no local até às 08:59 hs, respeitando portanto o prazo limite. Também o edital
não exige a necessidade de protocolo dos envelopes, dispondo ainda no seu item 6.3 que os
envelopes serão entregues ao Pregoeiro somente após a abertura da sessão, que se iniciou às
09:00 hs e que o limite para entrega dos envelopes deve ser declarado na sessão conforme
item 6.4. Ainda assim, adotando-se o critério objetivo do horário, percebe-se que todas as
licitantes presentes o cumpriram, fato este que, em conjunto com a exposição acima,
privilegia a ampla disputa e a ampla participação de concorrentes.
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4. Em seguida, foram abertos os envelopes, devidamente rubricados pelos representantes
credenciados, Pregoeiro e Equipe, contendo as Propostas de Preço, sendo estas analisadas e
rubricadas pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes credenciados. Após o respectivo
exame, tiveram seus valores anunciados em voz alta a todos os presentes, resultando nas
seguintes propostas escritas por empresa e por lote:
PARA O LOTE I:
VIGILÂNCIA TRIÂNGULO LTDA, com o preço mensal de R$ 14.385,16 (quatorze mil,
trezentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos);
CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, com o preço
mensal de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais);
MOBRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, com o preço mensal de R$ 13.462,00
(treze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais).
PARA O LOTE II: não houve nenhuma cotação por parte das empresas e portanto o
Pregoeiro declarou o lote deserto.
5. Foi verificado por todos que as empresas VIGILÂNCIA TRIÂNGULO LTDA e MOBRA
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA deixaram de apresentar em suas propostas a memória de
cálculo, conforme exigência da alínea “b” do item 5.2.2 do Edital. O representante credenciado da
licitante MOBRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA não quis fazer qualquer alegação. O
representante credenciado da licitante VIGILÂNCIA TRIÂNGULO LTDA alega que a licitante
MOBRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA não cotou ISS em sua planilha. No que se
refere à memória de cálculo, entende que a memória de cálculo é a própria planilha que está anexada à
sua proposta. Com relação à proposta da licitante MOBRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

LTDA foi verificado que a mesma cotou ISS em sua proposta com alíquota de 2,50%, tendo
sido verificado o cálculo da aplicação dessa alíquota, que resultou em correspondência ao
valor cotado para o total do item tributos. O representante credenciado da licitante CASVIG
CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA não quis fazer colocações. O
Pregoeiro decidiu pela desclassificação das empresas VIGILÂNCIA TRIÂNGULO LTDA
e MOBRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA pelo descumprimento da alínea “b” do
item 5.2.2 do Edital, considerando-se ainda o disposto no item 5.2.4 do Edital e no § 3° do art.
43 da Lei n° 8.666/93, pelo qual é vedada a inclusão posterior de documento que
originariamente deveria constar da proposta. O documento que deixou de ser juntado
(memória de cálculo) possui teor substancial à correta compreensão da proposta, em especial
da planilha de preços, e à segurança da composição dos preços ofertados, tanto é que sem a
referida memória não foi possível ter uma análise integral da planilha, uma vez que não se tem
a certeza da origem das alíquotas e/ou valores cotados, o que eiva as planilhas e propostas de
insegurança e subjetividade, o que contraria a disposição legal atinente às licitações. Isso por
si só já rebate o argumento do representante credenciado da licitante VIGILÂNCIA
TRIÂNGULO LTDA de que planilha e memória são documentos iguais, uma vez que a
planilha tem que refletir a memória, sendo documentos diferentes e complementares entre si.
A planilha somente poderia ser tida por memória de cálculo se contivesse a descrição de cada
item seu, demonstrando a origem dos seus valores/alíquotas, o que, entretanto, não consta da
planilha apresentada pela licitante VIGILÂNCIA TRIÂNGULO LTDA. Ainda que a
classificação final das propostas dar-se-á somente após a fase de lances, e, em sendo o caso,
após a apresentação da proposta, da planilha e da memória de cálculo redefinidas, conforme
item 7.9 do Edital, não é permitido ao Pregoeiro que por tal motivo possibilite às licitantes
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VIGILÂNCIA TRIÂNGULO LTDA e MOBRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA a
apresentação de novo documento que não constou do seu envelope.
6. Com relação à proposta apresentada pela licitante CASVIG CATARINENSE DE
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, observou-se que a mesma apresentou discrepância
entre os valores cotados para o “FAP” (2) nas planilhas, memórias de cálculo e documento de
consulta da situação da empresa o qual demonstra o FAP Original de 1,0753. O representante
credenciado da licitante CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
LTDA manifesta interesse em apresentar nova proposta, planilhas e memórias de cálculo,
com base no item 7.9 do Edital. O representante credenciado da licitante MOBRA SERVIÇOS
DE VIGILÂNCIA LTDA manifesta interesse em abrir recurso em decorrência do FAP
apresentado pela empresa CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
LTDA (3,23) estar divergente do FAP documentado de 6,00, solicitando, dessa forma, a
desclassificação da empresa CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA LTDA. O representante credenciado da licitante VIGILÂNCIA TRIÂNGULO
LTDA alega que também tem o interesse na interposição de recurso acerca do FAP da
empresa CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, e
também da desclassificação da sua empresa. Nesse sentido, o Pregoeiro decide pela
continuidade do certame, tendo em vista que a classificação final, como já salientado, se dará
somente ao final da fase de lances/negociação e apresentação da proposta, planilha e memória
redefinidas. Nesse sentido, o Pregoeiro, com base no item 7.15 do Edital “classifica” a
proposta da licitante CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
LTDA, observando o correto dimensionamento da proposta após essa fase, com fundamento
no item 7.18 e demais subitens do Edital.
7. Dando continuidade ao certame, foi negociado diretamente com a licitante CASVIG

CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, pelo que obteve-se o
seguinte resultado:
PARA O LOTE I:
CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, com o preço
mensal de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) e preço global de R$ 172.800,00
(cento e setenta e dois mil e oitocentos reais).
PARA O LOTE II: deserto.
8. Suspendeu-se a licitação às 11:40 hs, oportunizando-se à licitante classificada em primeiro
lugar, então, o prazo de 02 (duas) horas para que a mesma apresente a nova proposta com os
valores redefinidos, conforme estabelecido no item 7.9 do Edital. Ficou estabelecido a
continuidade da presente Sessão para a apresentação da nova proposta e demais atos para às
13:40 hs.
9. Às 13:40 hs retomou-se a Sessão, constatando-se a presença de todos os representantes
anteriormente credenciados. Verificou-se que a licitante CASVIG CATARINENSE DE
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA apresentou sua nova proposta, incluindo as novas
planilhas e memórias de cálculo, conforme exigências do Edital. A nova proposta, então, foi
analisada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Em seguida, a nova proposta circulou entre os
presentes para análise e rubrica da mesma. Foi verificado por todos que a nova proposta
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cumpriu com os requisitos editalícios, pelo que, considerando o disposto no item 5.2.5 do
Edital, a mesma restou classificada. Nada foi alegado.
10. Procedeu-se, então, à abertura do envelope, devidamente rubricado pelos representantes
credenciados, Pregoeiro e Equipe, contendo a documentação de habilitação da empresa
classificada em primeiro lugar. Em seguida, os documentos circularam entre os presentes para
verificação e rubrica dos mesmos. Foi verificada a autenticidade das certidões de CNPJ,
Municipal, Estadual, Federal, FGTS, INSS e CNDT nos respectivos sites. Observou-se que os
documentos cumpriram com os requisitos do edital. Nada foi alegado.
11. Em seguida, o Pregoeiro proclamou a seguinte licitante como habilitada, por atender a
todas as exigências editalícias, e classificada em primeiro lugar no presente certame:
PARA O LOTE I:
CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, com o preço
mensal de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) e preço global de R$ 172.800,00
(cento e setenta e dois mil e oitocentos reais).
PARA O LOTE II: deserto.
12. Foi indagado aos representantes das licitantes presentes se havia mais alguma observação
a ser feita, em especial se havia o interesse na interposição de recurso. Os representantes
credenciados das licitantes VIGILÂNCIA TRIÂNGULO LTDA e MOBRA SERVIÇOS
DE VIGILÂNCIA LTDA manifestaram-se no sentido de interesse na interposição de recurso
pela desclassificação das suas empresas e pela classificação da licitante CASVIG
CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA no que se refere à
discrepância apresentada com relação ao “FAP”, conforme já descrito acima nesta Ata. O
representante credenciado da licitante VIGILÂNCIA TRIÂNGULO LTDA também
manifesta interesse de interpor recurso da decisão adotada no item 3 desta Ata. O
representante credenciado da licitante CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA LTDA não manifestou interesse na interposição de recurso. Ficou definido o
seguinte cronograma, tendo em vista os recessos do CREA/SC:
- apresentação do recurso: até às 17 horas do dia 18/12/2012;
- apresentação de contra-razões: até às 17 horas do dia 21/12/2012.
13. Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeiro encerrou a Sessão às 15:00 hs, sendo que esta
Ata, após lida e achada conforme, foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e
representantes credenciados das licitantes presentes.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Pregoeiro

DAYSE DE CÁSSIA VIDAL
Equipe de Apoio
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FLAVIO VOLPATO JUNIOR
Equipe de Apoio

ISABELA KATSCHAROWSKI AGUIAR
Equipe de Apoio

Licitantes:

VIGILÂNCIA TRIÂNGULO LTDA
MARIO ALCIDES

CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
LEONARDO BROERING

MOBRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA
ANDRE UHLIG MOCELLIN
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