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Pregão Eletrônico
240125.32020 .151262 .4624 .22329229989

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Museu Paraense Emílio Goeldi
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00003/2020
Às 10:04 horas do dia 14 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Ordem Interna n° 41/2019-MPEG de 25/09/2019, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo
nº 01205000069202051, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2020. Modo de disputa: Aberto.
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância
patrimonial armada, diurna e noturna, para atender às necessidades do Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG, com dedicação
de mão de obra exclusiva, fornecimento de uniformes e fornecimento de equipamentos necessários e adequados à execução
dos serviços. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
Descrição Complementar: Serviço de vigilância armada DIURNO. 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 7
Unidade de fornecimento: Posto
Valor Estimado: R$ 738.871,4200
Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00
Aceito para: BELEM RIO SEGURANCA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 769.767,6000 .
Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
Descrição Complementar: Serviço de vigilância armada NOTURNO. 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a
domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 9
Unidade de fornecimento: Posto
Valor Estimado: R$ 1.144.733,9400
Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00
Aceito para: BELEM RIO SEGURANCA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 1.170.456,4800 .
Relação de Grupos
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 1.883.605,3600

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: BELEM RIO SEGURANCA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 1.940.224,0800 .
Itens do grupo:
1 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
2 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

13.019.295/0004-32 RG SEGURANCA
E VIGILANCIA
LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

7

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 115.057,9200 R$ 805.405,4400 14/05/2020
08:19:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de vigilância armada DIURNO. 12 (doze) horas diurnas, de
segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.

02.650.833/0001-23 POLO
SEGURANCA
ESPECIALIZADA
EIRELI

Não

Não

7

R$ 115.059,7200 R$ 805.418,0400 13/05/2020
18:24:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de vigilância armada DIURNO. 12 (doze) horas diurnas, de
segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.
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17.433.496/0001-90 BELEM RIO
SEGURANCA
EIRELI

Não

Não

7

R$ 123.066,0000 R$ 861.462,0000 13/05/2020
18:55:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão nº 32020 Item: 1 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA (GRUPO
1) Descrição: Serviço de vigilância armada DIURNO. 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo
2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. Declaramos que o efetivo total utilizado na
prestação dos serviços será de 32 vigilantes.

19.359.684/0001-40 PROTHEUS
VIGILANCIA
PRIVADA EIRELI

Sim

Sim

7

R$ 123.242,8800 R$ 862.700,1600 13/05/2020
20:20:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, para atender às necessidades do Museu Paraense
Emílio Goeldi - MPEG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Nossa
proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Em nossos preços estão contidos todos
os custos, diretos e indiretos, indispensáveis à execução do objeto da presente licitação. Estamos de total acordo com
o Edital e seus anexos.

04.113.174/0001-11 PARA
SEGURANCA E
TRANSPORTE DE
VALORES EIRELI

Não

Não

7

R$ 123.629,2800 R$ 865.404,9600 13/05/2020
16:36:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de vigilância patrimonial armada,
diurna e noturna, para atender às necessidades do Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG, com dedicação de mão de
obra exclusiva, fornecimento de uniformes e fornecimento de equipamentos necessários e adequados à execução dos
serviços, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste Edital e seus anexos.

12.066.015/0006-46 SERVI SAN
VIGILANCIA E
TRANSPORTE DE
VALORES LTDA

Não

Não

7

R$ 123.707,7600 R$ 865.954,3200 14/05/2020
08:09:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, para atender às necessidades do Museu Paraense
Emílio Goeldi - MPEG, com dedicação de mão de obra exclusiva, fornecimento de uniformes e fornecimento de
equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências,
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

15.752.934/0001-57 PUMA SERVICOS
ESPECIALIZADOS
DE VIGILANCIA E
TRANSPORTE

Não

Não

7

R$ 125.022,8400 R$ 875.159,8800 14/05/2020
08:32:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de vigilância armada DIURNO. 12 (doze) horas diurnas, de
segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.

12.557.363/0001-01 NORSEG
VIGILANCIA E
SEGURANCA
EIRELI

Não

Não

7

R$ 125.113,0800 R$ 875.791,5600 13/05/2020
19:31:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de vigilância armada DIURNO. 12 (doze) horas diurnas, de
segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas

00.865.761/0001-06 ELITE SERVICOS
DE SEGURANCA
EIRELI

Não

Não

7

R$ 126.000,0000 R$ 882.000,0000 12/05/2020
10:52:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de vigilância armada DIURNO. 12 (doze) horas diurnas, de
segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.

14.110.682/0001-08 O S SERVICOS
DE VIGILANCIA
EIRELI

Não

Não

7

R$ 128.846,0500 R$ 901.922,3500 13/05/2020
17:01:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, para atender às necessidades do Museu Paraense
Emílio Goeldi - MPEG, com dedicação de mão de obra exclusiva, fornecimento de uniformes e fornecimento de
equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências,
estabelecidas no Edital e seus anexos.Para compor nossos preços foi utilizadas a convenção coletiva de trabalho
(número de registro no MTE: PA 000801/2019 e termos aditivos n° PA 000802/2019 e PA 00804/2019 - SINDICATO
DOS EMP EM EMP DE SEG E VIG DO ESTADO DO PARA. A proposta de preços tem validade de 60 (Sessenta) dias, A
quantidade de pessoas que será alocada na execução contratual é de 32 funcionários CBO, 5173-30, Serviço de
vigilância armada DIURNO. 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em
turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 901.922,3500

14.110.682/0001-08

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 882.000,0000

00.865.761/0001-06

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 875.791,5600

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 875.159,8800

15.752.934/0001-57

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 865.954,3200

12.066.015/0006-46

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 865.404,9600

04.113.174/0001-11

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 862.700,1600

19.359.684/0001-40

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 861.462,0000

17.433.496/0001-90

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 805.418,0400

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 805.405,4400

13.019.295/0004-32

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 864.116,3600

14.110.682/0001-08

14/05/2020 10:15:08:887

R$ 805.200,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:15:13:010
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R$ 805.150,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:16:24:087

R$ 805.000,0000

04.113.174/0001-11

14/05/2020 10:16:27:640

R$ 804.000,0000

12.066.015/0006-46

14/05/2020 10:16:50:537

R$ 800.675,8700

12.066.015/0006-46

14/05/2020 10:17:16:677

R$ 800.724,5000

04.113.174/0001-11

14/05/2020 10:17:38:057

R$ 801.000,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:17:39:033

R$ 810.000,0000

17.433.496/0001-90

14/05/2020 10:18:28:137

R$ 800.000,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:18:39:430

R$ 805.330,6800

00.865.761/0001-06

14/05/2020 10:18:51:900

R$ 799.567,8700

12.066.015/0006-46

14/05/2020 10:19:02:140

R$ 795.000,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:19:12:783

R$ 794.000,0000

17.433.496/0001-90

14/05/2020 10:19:23:970

R$ 787.987,7600

12.066.015/0006-46

14/05/2020 10:19:42:737

R$ 780.000,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:20:15:193

R$ 786.000,0000

17.433.496/0001-90

14/05/2020 10:20:19:613

R$ 775.000,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:20:32:330

R$ 779.000,0000

17.433.496/0001-90

14/05/2020 10:20:34:003

R$ 760.000,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:20:50:413

R$ 796.404,4800

13.019.295/0004-32

14/05/2020 10:20:51:087

R$ 774.000,0000

19.359.684/0001-40

14/05/2020 10:20:53:097

R$ 759.000,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:21:05:523

R$ 769.767,6000

17.433.496/0001-90

14/05/2020 10:21:11:713

R$ 758.000,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:21:38:593

R$ 757.990,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:21:56:617

R$ 757.500,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:22:16:540

R$ 756.000,0000

19.359.684/0001-40

14/05/2020 10:22:24:583

R$ 755.990,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:22:32:530

R$ 755.500,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:24:16:850

R$ 755.490,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:24:36:507

R$ 755.480,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:24:56:693

R$ 755.475,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:25:13:593

R$ 754.900,0000

19.359.684/0001-40

14/05/2020 10:25:18:957

R$ 755.470,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:25:36:820

R$ 754.895,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:25:48:637

R$ 754.885,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:26:06:200

R$ 754.880,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:26:30:447

R$ 754.875,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:26:49:763

R$ 754.870,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:27:15:657

R$ 754.865,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:27:35:693

R$ 754.860,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:27:55:910

R$ 754.855,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:28:38:640

R$ 754.850,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:28:51:033

R$ 754.800,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:29:29:420

R$ 763.990,0800

13.019.295/0004-32

14/05/2020 10:30:59:260

R$ 754.795,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:32:44:430

R$ 754.790,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:33:17:823

R$ 754.690,0000

19.359.684/0001-40

14/05/2020 10:34:50:203

R$ 754.680,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:35:54:457

Desempate de Lances ME/EPP
CPF/CNPJ
19.359.684/0001-40

Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate
15/05/2020 16:14:02:157

15/05/2020 16:18:08:947

Situação do Lance

Valor do Lance

Fornecedor enviou lance R$ 753.000,0000

Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.557.363/000115/05/2020
01, pelo melhor lance de R$ 754.680,0000. Motivo: a proposta da empresa NORSEG SEGURANÇA, será
16:05:59
desclassificada por não atentar para os itens 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 e 8.14.1 do Edital.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.359.684/0001-40,
21/05/2020 pelo melhor lance de R$ 754.690,0000. Motivo: não conseguiu de forma inequívoca (que não dá margem a
16:11:34 erro ou engano) demonstrar a exequibilidade de sua proposta. Diante de todo exposto, a referida proposta
será desclassificada por não atender aos itens 8.9.1, 8.14.1 e 8.14.3 do Edital.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI, CNPJ/CPF: 02.650.833/000126/05/2020 23, pelo melhor lance de R$ 754.795,0000. Motivo: não demonstrou de forma inequívoca que sua proposta é
15:37:09 exequível. Além disso, sua proposta encontra-se em desacordo com especificações do Termo de referência.
Assim, será desclassificada por não atentar para os itens 8.4.1, 8.4.3, 8.9.1, 8.11 todos do Edital.
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Aceite
Habilitado

27/05/2020 Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELEM RIO SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.433.496/0001-90,
17:26:26 pelo melhor lance de R$ 769.767,6000.
28/05/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - CNPJ/CPF:
11:17:30 17.433.496/0001-90
Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP

13.019.295/0004-32 RG SEGURANCA
E VIGILANCIA
LTDA

Não

Não

9

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 141.250,0800 R$ 1.271.250,7200 14/05/2020
08:19:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de vigilância armada NOTURNO. 12 (doze) horas noturnas, de
segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.

02.650.833/0001-23 POLO
SEGURANCA
ESPECIALIZADA
EIRELI

Não

Não

9

R$ 141.780,0000 R$ 1.276.020,0000 13/05/2020
18:24:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de vigilância armada NOTURNO. 12 (doze) horas noturnas, de
segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.

04.113.174/0001-11 PARA
SEGURANCA E
TRANSPORTE DE
VALORES EIRELI

Não

Não

9

R$ 145.401,3600 R$ 1.308.612,2400 13/05/2020
16:36:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de vigilância patrimonial armada, diurna
e noturna, para atender às necessidades do Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG, com dedicação de mão de obra
exclusiva, fornecimento de uniformes e fornecimento de equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços,
conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste Edital e seus anexos.

17.433.496/0001-90 BELEM RIO
SEGURANCA
EIRELI

Não

Não

9

R$ 145.542,4800 R$ 1.309.882,3200 13/05/2020
18:55:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão nº 32020 Item: 2 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA (GRUPO 1)
Descrição: Serviço de vigilância armada NOTURNO. 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2
(dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. Declaramos que o efetivo total utilizado na prestação
dos serviços será de 32 vigilantes.

19.359.684/0001-40 PROTHEUS
VIGILANCIA
PRIVADA EIRELI

Sim

Sim

9

R$ 147.197,1600 R$ 1.324.774,4400 13/05/2020
20:20:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, para atender às necessidades do Museu Paraense Emílio
Goeldi - MPEG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Nossa proposta é
válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Em nossos preços estão contidos todos os custos,
diretos e indiretos, indispensáveis à execução do objeto da presente licitação. Estamos de total acordo com o Edital e
seus anexos.

15.752.934/0001-57 PUMA SERVICOS
ESPECIALIZADOS
DE VIGILANCIA E
TRANSPORTE

Não

Não

9

R$ 149.068,6800 R$ 1.341.618,1200 14/05/2020
08:32:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de vigilância armada NOTURNO. 12 (doze) horas noturnas, de
segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.

12.557.363/0001-01 NORSEG
VIGILANCIA E
SEGURANCA
EIRELI

Não

Não

9

R$ 149.439,0000 R$ 1.344.951,0000 13/05/2020
19:31:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de vigilância armada NOTURNO. 12 (doze) horas noturnas, de
segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.

12.066.015/0006-46 SERVI SAN
VIGILANCIA E
TRANSPORTE DE
VALORES LTDA

Não

Não

9

R$ 149.966,1600 R$ 1.349.695,4400 14/05/2020
08:09:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, para atender às necessidades do Museu Paraense Emílio
Goeldi - MPEG, com dedicação de mão de obra exclusiva, fornecimento de uniformes e fornecimento de equipamentos
necessários e adequados à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

00.865.761/0001-06 ELITE SERVICOS
DE SEGURANCA
EIRELI

Não

Não

9

R$ 150.000,0000 R$ 1.350.000,0000 12/05/2020
10:52:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de vigilância armada NOTURNO. 12 (doze) horas noturnas, de
segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.

14.110.682/0001-08 O S SERVICOS
DE VIGILANCIA
EIRELI

Não

Não

9

R$ 152.987,8100 R$ 1.376.890,2900 13/05/2020
17:01:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, para atender às necessidades do Museu Paraense Emílio
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Goeldi - MPEG, com dedicação de mão de obra exclusiva, fornecimento de uniformes e fornecimento de equipamentos
necessários e adequados à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas no Edital
e seus anexos.Para compor nossos preços foi utilizadas a convenção coletiva de trabalho (número de registro no MTE: PA
000801/2019 e termos aditivos n° PA 000802/2019 e PA 00804/2019 - SINDICATO DOS EMP EM EMP DE SEG E VIG DO
ESTADO DO PARA. A proposta de preços tem validade de 60 (Sessenta) dias, A quantidade de pessoas que será alocada
na execução contratual é de 32 funcionários CBO, 5173-30, Serviço de vigilância armada NOTURNO. 12 (doze) horas
noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

*

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 1.376.890,2900

14.110.682/0001-08

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 1.350.000,0000

00.865.761/0001-06

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 1.349.695,4400

12.066.015/0006-46

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 1.344.951,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 1.341.618,1200

15.752.934/0001-57

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 1.324.774,4400

19.359.684/0001-40

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 1.309.882,3200

17.433.496/0001-90

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 1.308.612,2400

04.113.174/0001-11

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 1.276.020,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 1.271.250,7200

13.019.295/0004-32

14/05/2020 10:04:02:490

R$ 1.250.000,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:15:28:390

R$ 1.319.179,1400

14.110.682/0001-08

14/05/2020 10:15:29:673

R$ 1.249.000,0000

12.066.015/0006-46

14/05/2020 10:16:31:310

R$ 1.248.000,0000

04.113.174/0001-11

14/05/2020 10:16:45:307

R$ 1.247.000,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:17:07:187

R$ 1.224.345,0500

12.066.015/0006-46

14/05/2020 10:17:46:890

R$ 1.220.000,0000

04.113.174/0001-11

14/05/2020 10:18:10:587

R$ 1.218.765,9800

12.066.015/0006-46

14/05/2020 10:18:37:500

R$ 1.218.000,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:18:48:353

R$ 1.215.000,0000

04.113.174/0001-11

14/05/2020 10:19:01:890

R$ 1.219.000,0000

17.433.496/0001-90

14/05/2020 10:19:08:310

R$ 1.212.675,9800

12.066.015/0006-46

14/05/2020 10:19:23:147

R$ 1.200.000,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:19:27:460

R$ 1.211.000,0000

17.433.496/0001-90

14/05/2020 10:19:31:373

R$ 1.234.634,5600

00.865.761/0001-06

14/05/2020 10:19:31:833

R$ 1.190.000,0000

17.433.496/0001-90

14/05/2020 10:19:48:900

R$ 1.207.373,0400

12.066.015/0006-46

14/05/2020 10:20:05:077

R$ 1.210.808,1000

04.113.174/0001-11

14/05/2020 10:20:23:953

R$ 1.170.000,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:20:28:843

R$ 1.165.000,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:20:38:900

R$ 1.170.456,4800

17.433.496/0001-90

14/05/2020 10:20:56:790

R$ 1.160.000,0000

19.359.684/0001-40

14/05/2020 10:21:16:780

R$ 1.159.000,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:21:26:150

R$ 1.155.000,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:21:51:993

R$ 1.154.990,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:22:08:870

R$ 1.240.294,8500

13.019.295/0004-32

14/05/2020 10:22:13:810

R$ 1.153.000,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:22:27:817

R$ 1.152.990,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:22:45:140

R$ 1.206.285,4800

12.066.015/0006-46

14/05/2020 10:23:14:273

R$ 1.152.500,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:24:33:923

R$ 1.152.490,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:24:53:640

R$ 1.159.000,0000

19.359.684/0001-40

14/05/2020 10:25:01:740

R$ 1.152.480,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:25:16:720

R$ 1.152.475,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:25:25:757

R$ 1.152.465,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:25:54:640

R$ 1.152.460,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:26:04:823

R$ 1.152.450,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:26:18:693

R$ 1.152.445,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:26:39:667

R$ 1.152.440,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:27:02:910

R$ 1.152.435,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:27:26:010

R$ 1.152.430,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:28:05:927

R$ 1.152.425,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:28:42:370

R$ 1.152.000,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:29:06:017

R$ 1.152.400,0000

02.650.833/0001-23

14/05/2020 10:29:14:877

R$ 1.206.161,2800

13.019.295/0004-32

14/05/2020 10:31:22:447
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R$ 1.156.450,0000

19.359.684/0001-40

14/05/2020 10:34:28:753

R$ 1.151.900,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:36:50:933

R$ 1.151.700,0000

12.557.363/0001-01

14/05/2020 10:37:36:313

Desempate de Lances ME/EPP
CPF/CNPJ

Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate

19.359.684/0001-40

15/05/2020 16:14:02:157

15/05/2020 16:18:08:947

Situação do Lance

Valor do Lance

Fornecedor enviou lance R$ 1.152.529,0000

Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Exclusão
de lance

14/05/2020
Exclusão do lance no valor de R$ 1.152.400,0000.
10:38:57

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.557.363/000115/05/2020
01, pelo melhor lance de R$ 1.151.700,0000. Motivo: a proposta da empresa NORSEG SEGURANÇA, será
16:05:59
desclassificada por não atentar para os itens 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 e 8.14.1 do Edital.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.359.684/0001-40,
21/05/2020 pelo melhor lance de R$ 1.152.529,0000. Motivo: não conseguiu de forma inequívoca (que não dá margem a
16:11:34 erro ou engano) demonstrar a exequibilidade de sua proposta. Diante de todo exposto, a referida proposta
será desclassificada por não atender aos itens 8.9.1, 8.14.1 e 8.14.3 do Edital.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI, CNPJ/CPF: 02.650.833/000126/05/2020 23, pelo melhor lance de R$ 1.152.425,0000. Motivo: não demonstrou de forma inequívoca que sua proposta
15:37:09 é exequível. Além disso, sua proposta encontra-se em desacordo com especificações do Termo de referência.
Assim, será desclassificada por não atentar para os itens 8.4.1, 8.4.3, 8.9.1, 8.11 todos do Edital.

Aceite

27/05/2020 Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELEM RIO SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.433.496/0001-90,
17:26:26 pelo melhor lance de R$ 1.170.456,4800.

Habilitado

28/05/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - CNPJ/CPF:
11:17:30 17.433.496/0001-90
Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1
Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP

Valor Global

Data/Hora
Registro

13.019.295/0004-32 RG SEGURANCA E VIGILANCIA
LTDA

Não

Não

-

R$ 2.076.656,1600 14/05/2020
08:19:31

02.650.833/0001-23 POLO SEGURANCA
ESPECIALIZADA EIRELI

Não

Não

-

R$ 2.081.438,0400 13/05/2020
18:24:27

17.433.496/0001-90 BELEM RIO SEGURANCA EIRELI

Não

Não

-

R$ 2.171.344,3200 13/05/2020
18:55:30

04.113.174/0001-11 PARA SEGURANCA E TRANSPORTE
DE VALORES EIRELI

Não

Não

-

R$ 2.174.017,2000 13/05/2020
16:36:54

19.359.684/0001-40 PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA
EIRELI

Sim

Sim

-

R$ 2.187.474,6000 13/05/2020
20:20:00

12.066.015/0006-46 SERVI SAN VIGILANCIA E
TRANSPORTE DE VALORES LTDA

Não

Não

-

R$ 2.215.649,7600 14/05/2020
08:09:10

15.752.934/0001-57 PUMA SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA
E TRANSPORTE

Não

Não

-

R$ 2.216.778,0000 14/05/2020
08:32:41

12.557.363/0001-01 NORSEG VIGILANCIA E
SEGURANCA EIRELI

Não

Não

-

R$ 2.220.742,5600 13/05/2020
19:31:54

00.865.761/0001-06 ELITE SERVICOS DE SEGURANCA
EIRELI

Não

Não

-

R$ 2.232.000,0000 12/05/2020
10:52:06

14.110.682/0001-08 O S SERVICOS DE VIGILANCIA
EIRELI

Não

Não

-

R$ 2.278.812,6400 13/05/2020
17:01:08

Eventos do Grupo
Evento

Data

Observações

Aberto

14/05/2020
Item Aberto.
10:11:28

Aguardando
convocação
ME/EPP

14/05/2020
Aguardando Convocação ME/EPP.
10:39:37

Início do
desempate

14/05/2020
Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
10:39:37

Desempate O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:44:38 de 14/05/2020. O tempo expirou e o lance
14/05/2020
Tempo do
não foi enviado pelo fornecedor PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI, CPF/CNPJ: 19.359.684/000110:44:53
Lance Expirado
40.
Encerrado

14/05/2020
Item encerrado.
10:44:53

Abertura do
prazo de

14/05/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF:
14:53:06 12.557.363/0001-01.
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Convocação Anexo
Encerramento
do prazo de
Convocação Anexo

14/05/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA
15:23:51 EIRELI, CNPJ/CPF: 12.557.363/0001-01.

Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

14/05/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF:
16:25:16 12.557.363/0001-01.

Encerramento
do prazo de
Convocação Anexo

14/05/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA
16:54:30 EIRELI, CNPJ/CPF: 12.557.363/0001-01.

Desempate Retorno do
Julgamento

15/05/2020
Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp.
16:14:01

Início do
desempate

15/05/2020
Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
16:14:02

Encerramento
do desempate

15/05/2020 O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI,
16:18:08 CPF/CNPJ: 19.359.684/0001-40 enviou um lance no valor de no valor de R$ 1.907.219,0000..

Encerrado

15/05/2020
Item encerrado.
16:18:09

Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

15/05/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF:
16:21:05 19.359.684/0001-40.

Encerramento
do prazo de
Convocação Anexo

15/05/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI,
17:19:14 CNPJ/CPF: 19.359.684/0001-40.

Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

19/05/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF:
10:29:54 19.359.684/0001-40.

Encerramento
do prazo de
Convocação Anexo

19/05/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI,
12:25:18 CNPJ/CPF: 19.359.684/0001-40.

Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

20/05/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF:
16:03:19 19.359.684/0001-40.

Encerramento
do prazo de
Convocação Anexo

20/05/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI,
16:15:16 CNPJ/CPF: 19.359.684/0001-40.

Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

22/05/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI, CNPJ/CPF:
09:44:38 02.650.833/0001-23.

Encerramento
do prazo de
Convocação Anexo

22/05/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA
09:48:36 EIRELI, CNPJ/CPF: 02.650.833/0001-23.

Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

22/05/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI, CNPJ/CPF:
14:50:24 02.650.833/0001-23.

Encerramento
do prazo de
Convocação Anexo

22/05/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA
14:52:24 EIRELI, CNPJ/CPF: 02.650.833/0001-23.

Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

25/05/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI, CNPJ/CPF:
15:37:51 02.650.833/0001-23.

Encerramento
do prazo de
Convocação Anexo

25/05/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA
16:04:19 EIRELI, CNPJ/CPF: 02.650.833/0001-23.

Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

26/05/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor BELEM RIO SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF:
15:46:18 17.433.496/0001-90.

Encerramento
do prazo de

26/05/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELEM RIO SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF:
15:48:59 17.433.496/0001-90.
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Convocação Anexo
Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

27/05/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor BELEM RIO SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF:
16:52:04 17.433.496/0001-90.

Encerramento
do prazo de
Convocação Anexo

27/05/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELEM RIO SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF:
17:09:36 17.433.496/0001-90.

Habilitado

28/05/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - CNPJ/CPF:
11:17:30 17.433.496/0001-90

Registro
Intenção de
Recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI CNPJ/CPF:
28/05/2020 19359684000140. Motivo: Invocamos o Acordão 339/2010-TCU. Proceda com o juízo de
11:19:50 admissibilidade, limitando-se à análise dos pressupostos recursais. (sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motiv

Intenção de
28/05/2020 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF:
Recurso Aceita
11:43:17 19359684000140.
Intenções de Recurso para o Grupo
CNPJ/CPF

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

Situação

19.359.684/0001-40

28/05/2020 11:19

28/05/2020 11:43

Aceito

Motivo Intenção:Invocamos o Acordão 339/2010-TCU. Proceda com o juízo de admissibilidade, limitando-se
à análise dos pressupostos recursais. (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação).
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. A jurisprudência afirma que erro que favoreça o
licitante, a Adm não poderá, opinativamente, argumentar efeitos retroativos, haja vista a boa-fé e a culpa
única e exclusiva da Adm. Quebra da isonomia, da vinculação e da autotutela. Demonst isso e mto mais em
Rec

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

14/05/2020
10:04:42

Bom dia a todos

Pregoeiro

14/05/2020
10:05:57

Daremos inicio ao Pregão 03/2020, que visa contratação de empresa para vigilancia armada
diurno e noturno (em postos de 12x36) para atuação no Museu Goeldi

Pregoeiro

14/05/2020
10:06:03

Peço que estejam atentos ao chat

Pregoeiro

14/05/2020
10:07:03

No quadro de avisos do comprasnet foi divulgado alguns pedidos de esclarecimentos, avisos
e pedidos de impugnação

Pregoeiro

14/05/2020
10:08:40

Reproduzirei dos avisos aqui no chat

Pregoeiro

14/05/2020
10:09:27

o edital nº 03/2020, faz referencia a MP nº 932, porem existe um mandado de segurança
contra a mesma. Ante o exposto, as propostas devem ser elaboradas para a realidade legal
hoje, observando-se que, em eventual modificação das contribuições ao sistema S, seja por
revisão da lei ou decisão transitada em julgado fato imprevisível, cabe a adequação
econômico-financeira do contrato.

Pregoeiro

14/05/2020
10:09:54

Assim, as propostas e lances devem ser formuladas sem considerar as alterações nas
alíquotas advindas da MP 932/2020.

Pregoeiro

14/05/2020
10:10:39

Deve-se utilizar a planilha excel disponibilizada junto com Edital, ela está conforme cálculos
extraídos do Caderno Técnico da SEGES/ME. O uso da planilha será obrigatório a todos
licitantes, de maneira a uniformizar todas as propostas e planilhas de custos.

Pregoeiro

14/05/2020
10:11:28

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro

14/05/2020
10:15:02

Como estou home office...os contatos devem ser somente por email: pregao@museugoeldi.br

Pregoeiro

14/05/2020
10:38:57

Srs. Fornecedores, o lance no valor de R$ 1.152.400,0000 do item 2 foi excluído por este
pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor
reenviar o lance.

Sistema

14/05/2020
10:39:37

O item G1 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício
da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o
encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.

Sistema

14/05/2020
10:39:37

O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema

14/05/2020
10:39:37

Sr. Fornecedor PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI, CPF/CNPJ 19.359.684/0001-40 em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de
apresentar lance final e único para o item G1 até às 10:44:37 do dia 14/05/2020. Acesse a
fase de lance.

Pregoeiro

14/05/2020
10:40:21

o lance no valor de R$ 1.152.400,0000 do item 2 foi excluído por solicitação do licitante

Sistema

14/05/2020
10:44:53

O item G1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:44:38 de 14/05/2020. O tempo
expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI,
CPF/CNPJ 19.359.684/0001-40.

Sistema

14/05/2020

O item G1 está encerrado.
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10:44:53
Sistema

14/05/2020
10:44:53

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro

14/05/2020
10:53:13

srs. licitantes, faremos uma pequena pausa, retornaremos hoje 14.05 às 14:00h, quando
será solicitado da 1ª colocada o envio da proposta e demais docs conforme lance vencedor

Pregoeiro

14/05/2020
14:15:50

Boa tarde a todos

Pregoeiro

14/05/2020
14:18:40

Registro aqui no chat comunicado emitido pela SEGES/Ministério da Economia
disponibilizado no comprasnet

Pregoeiro

14/05/2020
14:18:54

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1308-prorrogacao-dacertidao-de-habilitacao-economica-financeira

Pregoeiro

14/05/2020
14:19:26

A Secretaria de Gestão informa que o prazo de validade da qualificação econômico-financeira
referente aos demonstrativos do exercício de 2018, das empresas cadastradas no Sicaf fica
prorrogado até 31 de julho de 2020, conforme o disposto no §4° do art. 16 da Instrução
Normativa n° 3 de 26 de abril de 2018.

Pregoeiro

14/05/2020
14:19:45

Nesse sentido, esta Secretaria informa que, mesmo que conste como "vencido" o prazo da
qualificação econômico-financeira após 31 de maio de 2020, a certidão permanece válida até
31 de julho de 2020.

Pregoeiro

14/05/2020
14:22:00

Assim os Balanços e Demonstrativos Contábeis de 2018 está válidos ate 31/07/2020.

Pregoeiro

14/05/2020
14:24:51

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Pelo que vimos a empresa cadastrou a
proposta, juntamente com todos seus documentos de Habilitação (que serão analisados
posteriormente)

12.557.363/000101

14/05/2020
14:25:53

Boa Tarde Sr. Pregoeiro

12.557.363/000101

14/05/2020
14:29:36

sim senhor correto cadastramos proposta e anexamos documentos

Pregoeiro

14/05/2020
14:35:01

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Conforme aviso cadastrado ontem no
comprasnet e bem como email enviado à vossa empresa em resposta ao pedido de
impugnação, foi informados que existe mandado de segurança contra os efeitos da MP
932/2020 (novas alíquotas do sistema S)

Pregoeiro

14/05/2020
14:36:25

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Assim, a proposta deve conter os
percentuais habituais de de aliquotas de contribuição para o sistema S.

Pregoeiro

14/05/2020
14:40:02

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Proceder com correções dessas alíquotas,
lembrando que a analise será mais detalhada com a proposta final, e o preço final não pode
sofrer majoração

Pregoeiro

14/05/2020
14:41:59

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - solicito que nos seja enviado documentos
que demonstre seu enquadramento contábil e os percentuais de impostos apresentados na
proposta.

Pregoeiro

14/05/2020
14:42:36

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - solicito que tanto a proposta quanto
todas as planilhas de custos sejam enviadas no formato PDF

Pregoeiro

14/05/2020
14:43:44

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - A proposta deverá ser acompanhada com
todas as planilhas de custos correspondentes. Conforme Anexo 05, a licitante deverá
encaminhar juntamente com sua proposta, Cotação de Preços ou Nota Fiscal ou Faturas,
obtidas junto a empresas do ramo, com finalidade de verificarmos os preços praticados dos
insumos (uniformes, materiais de consumo, equipamentos)

Pregoeiro

14/05/2020
14:44:30

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - conforme previsto no edital estaremos
solicitando que nos envie sua proposta de preços ajustada ao seu lance final.

Pregoeiro

14/05/2020
14:44:45

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - O prazo de envio da proposta com os
demais documentos solicitados será de 02 (duas) horas contados da convocação do sistema

12.557.363/000101

14/05/2020
14:45:23

Sr. Pregoeiro boa tarde pode especificar qual documento contábil?

12.557.363/000101

14/05/2020
14:46:54

E quanto aos percentuais de impostos estes estão claros em nossa planilha de custo ?

12.557.363/000101

14/05/2020
14:47:29

Qual seria o outro documento que precisaria para comprovar isso?

Pregoeiro

14/05/2020
14:51:39

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Bem, documento contábil que demonstre
que és do Lucro Real

Pregoeiro

14/05/2020
14:52:08

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Notamos que o tipo de colete balistico
cotado é diferente daquele constante no Termo de Referência, favor verificar.

Sistema

14/05/2020
14:53:06

Senhor fornecedor NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF:
12.557.363/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema

14/05/2020
15:23:51

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF:
12.557.363/0001-01, enviou o anexo para o grupo G1.

12.557.363/000101

14/05/2020
15:25:45

Sr. Pregoeiro documentos, proposta e planilhas de custo encaminhadas conforme solicitado

Pregoeiro

14/05/2020
15:38:50

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - certo

Pregoeiro

14/05/2020
15:54:39

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - sr. ajustou as alíquotas do sistema S,?
parace-me que não

Pregoeiro

14/05/2020
15:56:39

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Pq os custos com uniformes e
equipamentos é diferente do vigilante diurno e noturno? entendo que não deve ser o mesmo

Pregoeiro

14/05/2020

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - corrigindo: entendo que deve ser o
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15:57:27

mesmo

12.557.363/000101

14/05/2020
16:00:54

Sr. Pregoeiro boa tarde o senhor esta falando de SESI 0,75% e SENAI 0,5% já feito

Pregoeiro

14/05/2020
16:01:29

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Sobre o tipo de colete balistico cotado é
diferente daquele constante no Termo de Referência, qual a explicação?

12.557.363/000101

14/05/2020
16:02:01

Quanto aos uniformes os valores são iguais de R$ 19,17 no Diurno e R$ 19,17 no noturno

12.557.363/000101

14/05/2020
16:02:46

No que se refere a materiais de posto de serviço o que diferencia e o não uso da lanterna
para postos diurnos

12.557.363/000101

14/05/2020
16:03:41

Sendo o valor de R$ 73,89 para o Posto Diurno e R$ 75,56 para o Posto Noturno

Pregoeiro

14/05/2020
16:04:37

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Sobre insumos: Ah sim entendi

12.557.363/000101

14/05/2020
16:05:12

Estaremos atendendo o mesmo modelo conforme edital e seu TR

12.557.363/000101

14/05/2020
16:05:33

no que refere ao Colete Balístico

Pregoeiro

14/05/2020
16:09:16

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Sobre as aliquotas do sistema S,
conforme já explicitado diversas vezes...há mandado de segurança suspendendo a MP 932,
assim deve-se adotar alíquotas normais quais sejam: SESI 1,50% e SENAI 1,00%

12.557.363/000101

14/05/2020
16:10:46

O nosso entendimento foi outro mais já estaremos ajustado nesse momento

Pregoeiro

14/05/2020
16:10:49

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Sobre o colete balistico o TR pede Colete
Nível 3-A, e sua proposta foi cotada com colete Nível 2-A

Pregoeiro

14/05/2020
16:11:57

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Também registo que não entendi pq veio
uma ata de outra licitação junto com a proposta, qual motivação?

12.557.363/000101

14/05/2020
16:16:00

Sr. Pregoeiro como visto em nossos anexos apresentamos uma declaração de exequibilidade
e mandamos a ata como mais um documento para o senhor analisar e comprovar que
nossos valores estão exequíveis pois já praticamos atualmente

12.557.363/000101

14/05/2020
16:18:10

Quanto ao colete Balístico como falamos anteriormente pode considerar o atendimento do
modelo exigido Colete Nível 3 A

Pregoeiro

14/05/2020
16:19:32

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Ambos os coletes possuem o mesmo
custo?

12.557.363/000101

14/05/2020
16:23:40

Quanto ao colete e demais insumos/materiais declaramos que são exequíveis e os
custos/diferenças a menor verificadas, serão absorvidas pela própria licitante, tendo em
vista a existência de lastro financeiro da licitante, pelo qual cumprirá e suportará o custo
indicado para a integral execução contratual

Pregoeiro

14/05/2020
16:24:49

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Gentileza providenciar a correção da
planilha no tocante as aliquotas do Sistema S....lembrando que a proposta final não pode
sofrer majoração de preços

Sistema

14/05/2020
16:25:16

Senhor fornecedor NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF:
12.557.363/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

12.557.363/000101

14/05/2020
16:25:48

sim senhor estaremos providenciando pode nos 1 hora prazo máximo para envio com as
devidas correções

Pregoeiro

14/05/2020
16:26:41

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - sobre a exequibilidade da proposta, será
visto sim com maior detalhamento, inclusive pode-se realizar diligências caso este Pregoeiro
juntamente com Área Técnica achar necessário.

Pregoeiro

14/05/2020
16:27:07

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ok...vcs tem 120 minutos.

12.557.363/000101

14/05/2020
16:27:22

Sim senhor compreendemos e estaremos prontos a atende-los

Pregoeiro

14/05/2020
16:27:50

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Corrigindo: 01 hora, ou seja, 60 minutos
contados da convocação.

Sistema

14/05/2020
16:54:30

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF:
12.557.363/0001-01, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro

14/05/2020
17:02:38

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ok...estou baixando, meio lento pois uso
conexão doméstica e notebook pessoal

Pregoeiro

14/05/2020
17:09:15

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Iremos submeter a proposta, copia do
chat e demais documentos para análise da Área Técnica

Pregoeiro

14/05/2020
17:09:38

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Encerraremos por hoje

Pregoeiro

14/05/2020
17:10:33

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Retornaremos amanhã dia 15.05 às
15:00h, quando pretendemos divulgar a analise sobre aceitação da proposta.

Pregoeiro

14/05/2020
17:11:32

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Caso não seja possivel divulgar amanha
no horario agendado, deixarei registrado no chat a nova data de retorno.

12.557.363/000101

14/05/2020
17:14:33

Boa tarde Sr. Pregoeiro estaremos acompanhando

Pregoeiro

14/05/2020
17:16:32

Até amanhã

Pregoeiro

15/05/2020
15:16:39

Boa tarde a todos, desculpe-me pelo atraso.

Pregoeiro

15/05/2020
15:17:23

mais uns instantes
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Pregoeiro

15/05/2020
15:49:29

sres. lcitantes, para melhor visualização e leitura o documento com analise da proposta está
disponivel no seguinte link

Pregoeiro

15/05/2020
15:50:52

https://bit.ly/3cCdH2i

Pregoeiro

15/05/2020
15:52:15

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - sr. licitante, para fins de registro no chat,
colocarei aqui o texto com analise

Pregoeiro

15/05/2020
15:53:02

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Análise da proposta apresentada pela
empresa NORSEG SEGURANÇA. 01- Informamos que a empresa NORSEG SEGURANÇA
elaborou sua proposta com auxílio da planilha em excel disponibilizada junto com edital.

Pregoeiro

15/05/2020
15:53:17

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 02- A proposta apresentou os seguintes
custos conforme tabela abaixo: Tipo do Posto Custo do Posto na Proposta Valor Mínimo –
Caderno Técnico SEGES/ME Diferença nos custos Mensais Diferença nos custos Anuais
Vigilante Diurno R$ 8.984,28 R$ 9.587,27 R$ 602,99 R$ 7.235,88 Vigilante Noturno R$
10.663,88 R$ 11.450,32 R$ 786,44 R$ 9.437,28

Pregoeiro

15/05/2020
15:53:30

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 03- Conforme vemos a proposta
apresentou custos abaixo dos valores de limite mínimo constante no Caderno Técnico da
SEGES/Ministério Economia

Pregoeiro

15/05/2020
15:53:44

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 04- Os valores mínimos estabelecidos nas
Portarias da SEGES visam garantir a exequibilidade da contratação, de modo que as
propostas com preços próximos ou inferiores ao mínimo deverão comprovar sua
exequibilidade, de forma inequívoca, sob pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto
nos itens 9.4, 9.5 e 9,6 do anexo VII-A, da IN nº 05/2017.

Pregoeiro

15/05/2020
15:53:56

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Esta previsão também está contida nos
itens 8.8, 8.9 e 8.9.1 do Edital.

Pregoeiro

15/05/2020
15:54:14

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Ato continuo, a análise da Área Técnica
expõe os seguintes apontamentos, que copio abaixo: a) A empresa Norseg Vigilância e
Segurança EIRELI apresenta divergências entre sua proposta e os valores apresentados nos
orçamentos enviados, exemplos: i) Crachá valor na proposta, pg.7, R$ 1,00 valor no
orçamento, pg. 16, R$ 5,00

Pregoeiro

15/05/2020
15:54:32

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ii) Coturno valor na proposta, pg.7, R$
30,00 valor no orçamento, pg. 18, R$ 45,90 iii) Livro de ocorrência valor na proposta, pg.8,
R$ 4,00 valor no orçamento, pg. 17, R$ 5,00 iv) Capa de Chuva em PVC valor na proposta,
pg.8, R$ 12,00 valor no orçamento, pg. 23, R$ 15,00

Pregoeiro

15/05/2020
15:54:44

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - v) Revolver .38 - capacidade 5 tiros valor
na proposta, pg.12, R$ 1.200,00 valor no orçamento, pg. 13, R$ 2.300,00 vi) Colete
Balístico mod 2-A valor na proposta, pg.12, R$ 300,00 valor no orçamento, pg. 13, R$
520,00

Pregoeiro

15/05/2020
15:55:03

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - b) A empresa Norseg Vigilância e
Segurança EIRELI apresenta divergências entre sua proposta (orçamentos apresentados) e
as descrições exigidas no Termo de Referência, exemplos:

Pregoeiro

15/05/2020
15:55:09

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - i) Revólver calibre 38: este, no
orçamento, pg. 13, é descrito como: Revolver Taurus RT85S .38 SLP, HUM cano Dim.51mm,
acab. carbono alto brilho, 5 TIROS, funcionamento repetição, fabricação Brasil, alma raiada
05 a direita, series(s):-. O Termo de referência é claro e exige um revolver com capacidade
mínima para SEIS cartuchos.

Pregoeiro

15/05/2020
15:55:20

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ii) Coturnos: este, no orçamento, pg. 7, é
descrito como: coturno couro solado borracha, o Termo de Referência exige o seguinte:
Coturnos em couro ecológico; cano de 23 ou 24 cm; solado costurado e vulcanizado;
proteção no bico e na traseira de termoplásticos resinados; cor preta. Há, dessa forma, uma
aparente afronta ao que foi exigido na licitação.

Pregoeiro

15/05/2020
15:55:28

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - iii) Colete Balístico: este, no orçamento,
pg. 13, é descrito como: Placa balística BLINTEC Mod. SENASP Nivel 2A Tam. GG-. O Termo
de referência é claro e exige um Colete Balístico NÍVEL 3-A, painéis com aplicação de hidro
repelente, costuras do painel balístico com fio de Kevlar, tecido capa: Ripstop.

Pregoeiro

15/05/2020
15:55:43

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Conclusão: &#61656; A empresa
apresenta equipamentos e insumos com descrições diferentes das exigidas pelo Museu
Goeldi no Termo de Referência. Há, dessa forma, uma aparente afronta ao que foi exigido na
licitação. &#61656; A empresa apresenta valores na proposta diferentes dos orçamentos
enviados. &#61656;

Pregoeiro

15/05/2020
15:55:57

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - &#61656; A empresa apresenta valores
na proposta diferentes dos orçamentos enviados. &#61656; A empresa apresenta valores
muito abaixo dos valores de mercado no que tange, sobretudo, aos uniformes

Pregoeiro

15/05/2020
15:56:08

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Exposto isso sugiro que: a) a empresa
apresente justificativa dos, supostos, equívocos que ela cometeu, apontados por mim nesta
análise, porque representam manifesta afronta ao que foi exigido no Termo de Referência,
além de não obedecer a requisitos mínimos exigíveis dos equipamentos, como revólver,
colete e lanternas.

Pregoeiro

15/05/2020
15:56:21

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - b) se fosse praa verificar apenas a
exequibilidade da proposta recomendo a diligencia na sede da empresa para verificar os
materiais, equipamentos e uniformes que ela insere em sua proposta e que será,
provavelmente, colocado à disposição do Museu Goeldi na contratação dos serviços

Pregoeiro

15/05/2020
15:56:33

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Contudo a cotação de itens diferentes,
salvo melhor juízo, contrariam o disposto no Edital e Termo de Referência.

Pregoeiro

15/05/2020
15:56:51

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 06- Diante de todo exposto, constatamos
que: a) A proposta da empresa NORSEG SEGURANÇA está com indícios de inexequibilidade,
que demandaria de diligências para dirimir as eventuais dúvidas.

Pregoeiro

15/05/2020
15:57:02

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - b) No entanto a realização de diligencias
se mostraria inócua, pois a proposta contraria ao foi exigido no Termo de Referência, pois
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não obedeceu a requisitos mínimos exigíveis dos equipamentos, tais como revólver 06 tiros,
colete nível 3A, e coturnos.

Pregoeiro

15/05/2020
15:57:11

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - c) O edital assim expressa: 8.4 Será
desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In
SEGES/MP n. 5/2017, que: 8.4.1 não estiver em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste edital; 8.4.2 contenha vício insanável ou ilegalidade; 8.4.3 não
apresente as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência

Pregoeiro

15/05/2020
15:57:21

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - d) Pois bem, a proposta da empresa
NORSEG SEGURANÇA se enquadra nos itens 8.4.1, 8.4.2 e 8.4.3, apresentou propostas com
equipamentos inferiores ao exigido no TR, e também se trata de vicio insanável uma vez que
não pode alterar sua proposta.

Pregoeiro

15/05/2020
15:57:31

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - e) Também menciono o disposto no edital
sobre a impossibilidade modificar a proposta: 8.14 Erros no preenchimento da planilha não
constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo
licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço
proposto.

Pregoeiro

15/05/2020
15:57:40

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 8.14.1 O ajuste de que trata este
dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas

Pregoeiro

15/05/2020
15:57:50

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 07- Diante de todo exposto, a proposta
da empresa NORSEG SEGURANÇA, será desclassificada por não atentar para os itens 8.4.1,
8.4.2, 8.4.3 e 8.14.1 do Edital.

Pregoeiro

15/05/2020
16:01:50

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - sr. licitante, gostaria de comentar algo?

12.557.363/000101

15/05/2020
16:05:58

Sr. Pregoeiro boa tarde o que temos a declarar e que os valores indicados são exequíveis e
que todas as diferenças verificadas seriam absorvidas pela licitante. Tendo em vista lastro
financeiro e equipamentos já custeados em estoque de nossa empresa

12.557.363/000101

15/05/2020
16:07:42

Ressaltamos ainda que estes custos (insumos) já foram absorvidos por nossa empresa em
outros pregoes eletrônicos

Pregoeiro

15/05/2020
16:07:53

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Vejo que se a proposta atendesse aos
requisitos do edital e TR, poderia ser realizado sim diligência para constatar as suas
alegações

Pregoeiro

15/05/2020
16:08:29

Para NORSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Mas não é o caso, conforme consta bem
detalhado no documento de análise.

Pregoeiro

15/05/2020
16:09:21

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Pelo que vimos a empresa cadastrou a
proposta, juntamente com todos seus documentos de Habilitação (que serão analisados
posteriormente)

Pregoeiro

15/05/2020
16:09:48

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Conforme aviso cadastrado ontem no
comprasnet e bem como email enviado à vossa empresa em resposta ao pedido de
impugnação, foi informados que existe mandado de segurança contra os efeitos da MP
932/2020 (novas alíquotas do sistema S)

Pregoeiro

15/05/2020
16:09:55

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Assim, a proposta deve conter os
percentuais habituais de de aliquotas de contribuição para o sistema S.

Pregoeiro

15/05/2020
16:10:25

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - solicito que junto com a proposta nos seja
enviado documentos que demonstre seu enquadramento contábil e os percentuais de
impostos apresentados na proposta.

02.650.833/000123

15/05/2020
16:10:30

Boa tarde Sr Pregoeiro, estamos a disposição.

Pregoeiro

15/05/2020
16:10:45

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - solicito que tanto a proposta quanto todas
as planilhas de custos sejam enviadas no formato PDF

Pregoeiro

15/05/2020
16:11:03

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - A proposta deverá ser acompanhada com
todas as planilhas de custos correspondentes. Conforme Anexo 05, a licitante deverá
encaminhar juntamente com sua proposta, Cotação de Preços ou Nota Fiscal ou Faturas,
obtidas junto a empresas do ramo, com finalidade de verificarmos os preços praticados dos
insumos (uniformes, materiais de consumo, equipamentos)

Pregoeiro

15/05/2020
16:11:16

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - conforme previsto no edital estaremos
solicitando que nos envie sua proposta de preços ajustada ao seu lance final.

Pregoeiro

15/05/2020
16:11:25

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - O prazo de envio da proposta com os
demais documentos solicitados será de 02 (duas) horas contados da convocação do sistema

Pregoeiro

15/05/2020
16:12:27

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Opa me desculpe...agora que um alerta do
comprasnet.

Pregoeiro

15/05/2020
16:13:17

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Existe empresa ME/EPP que podera usufrui
de novo lance.

Pregoeiro

15/05/2020
16:13:47

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Procederei com desempate de ME/EPP

Sistema

15/05/2020
16:14:02

O item G1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema

15/05/2020
16:14:02

Sr. Fornecedor PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI, CPF/CNPJ 19.359.684/0001-40 em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de
apresentar lance final e único para o item G1 até às 16:19:02 do dia 15/05/2020. Acesse a
fase de lance.

15/05/2020
16:18:09

O item G1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PROTHEUS VIGILANCIA
PRIVADA EIRELI, CPF/CNPJ 19.359.684/0001-40 enviou um lance no valor de R$
1.907.219,0000

Sistema

15/05/2020
16:18:09

O item G1 está encerrado.

Sistema

15/05/2020

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
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16:18:09

acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro

15/05/2020
16:20:36

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Agora sim, desempate realizado, peço
desculpas a POLO SEG. pelo meu equivoco.

Sistema

15/05/2020
16:21:05

Senhor fornecedor PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.359.684/000140, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro

15/05/2020
16:21:47

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Conforme aviso cadastrado ontem no
comprasnet e bem como email enviado à vossa empresa em resposta ao pedido de
impugnação, foi informados que existe mandado de segurança contra os efeitos da MP
932/2020 (novas alíquotas do sistema S)

Pregoeiro

15/05/2020
16:22:05

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Assim, a proposta deve conter os
percentuais habituais de de aliquotas de contribuição para o sistema S.

Pregoeiro

15/05/2020
16:22:22

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - solicito que junto com a proposta nos seja
enviado documentos que demonstre seu enquadramento contábil e os percentuais de
impostos apresentados na proposta.

Pregoeiro

15/05/2020
16:22:35

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - solicito que tanto a proposta quanto todas as
planilhas de custos sejam enviadas no formato PDF

Pregoeiro

15/05/2020
16:22:48

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - A proposta deverá ser acompanhada com
todas as planilhas de custos correspondentes. Conforme Anexo 05, a licitante deverá
encaminhar juntamente com sua proposta, Cotação de Preços ou Nota Fiscal ou Faturas,
obtidas junto a empresas do ramo, com finalidade de verificarmos os preços praticados dos
insumos (uniformes, materiais de consumo, equipamentos)

Pregoeiro

15/05/2020
16:22:56

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - conforme previsto no edital estaremos
solicitando que nos envie sua proposta de preços ajustada ao seu lance final.

Pregoeiro

15/05/2020
16:23:08

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - O prazo de envio da proposta com os demais
documentos solicitados será de 02 (duas) horas contados da convocação do sistema

19.359.684/000140

15/05/2020
16:28:05

Cientes, senhor pregoeiro.

Sistema

15/05/2020
17:19:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF:
19.359.684/0001-40, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro

15/05/2020
17:32:41

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Grato pelo breve retorno

Pregoeiro

15/05/2020
17:33:08

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Devido ao horário, estaremos encerrando a
sessão por hoje.

Pregoeiro

15/05/2020
17:34:41

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Retornaremos na terça-feira dia 19/05 às
09:30h, quando pretendemos divulgar a analise sobre aceitação da proposta.

Pregoeiro

15/05/2020
17:35:22

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Caso não seja possivel divulgar no horario
agendado, deixarei registrado no chat a nova data de retorno.

Pregoeiro

15/05/2020
17:36:11

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Bom final de semana a todos, e até semana
que vem.

19.359.684/000140

15/05/2020
17:37:50

Estamos ao vosso dispor.

Pregoeiro

19/05/2020
09:40:18

bom dia a todos

Pregoeiro

19/05/2020
09:40:28

só mais uns instantes

Pregoeiro

19/05/2020
09:48:42

sres. lcitantes, para melhor visualização e leitura o documento com analise da proposta está
disponivel no seguinte link https://bit.ly/3cCdH2i

Pregoeiro

19/05/2020
09:49:05

para fins de registro no chat, colocarei aqui o texto com analise

Pregoeiro

19/05/2020
09:51:30

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 01- Informamos que a empresa PROTHEUS
VIGILANCIA elaborou sua proposta com auxílio da planilha em excel disponibilizada junto
com edital.

Pregoeiro

19/05/2020
09:52:01

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - proposta apresentou os seguintes custos
conforme tabela abaixo: Tipo do Posto Custo do Posto na Proposta Valor Mínimo – Caderno
Técnico SEGES/ME Diferença nos custos Mensais Diferença nos custos Anuais Vigilante
Diurno R$ 8.984,40 R$ 9.587,27 R$ 602,87 R$ 7.234,44 Vigilante Noturno R$ 10.671,54 R$
11.450,32 R$ 778,78 R$ 9.345,36

Pregoeiro

19/05/2020
09:52:13

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 03- Conforme vemos a proposta apresentou
custos abaixo dos valores de limite mínimo constante no Caderno Técnico da
SEGES/Ministério Economia.

Pregoeiro

19/05/2020
09:52:28

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 04- Os valores mínimos estabelecidos nas
Portarias da SEGES visam garantir a exequibilidade da contratação, de modo que as
propostas com preços próximos ou inferiores ao mínimo deverão comprovar sua
exequibilidade, de forma inequívoca, sob pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto
nos itens 9.4, 9.5 e 9,6 do anexo VII-A, da IN nº 05/2017.

Pregoeiro

19/05/2020
09:52:38

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - . Esta previsão também está contida nos
itens 8.8, 8.9 e 8.9.1 do Edital.

Pregoeiro

19/05/2020
09:52:50

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 05- Sobre o preenchimento da proposta
faremos os seguintes comentários:

Pregoeiro

19/05/2020
09:53:06

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - POSTO DE VIGILANTE DIURNO a) No
submódulo 2.3– Vale Transporte: a empresa informou o custo de R$ 23,94. Conforme visto
na página 14 do Caderno Técnico o valor de 6% do VT é descontado proporcionalmente à
quantidade de VT recebido. Cálculo: 2 VT por dia 7,60 x 15 = R$ 108,00, menos Salário
Base x 50% x 6% = R$ 42,03 – Custo com VT = R$ 65,97 deve corrigir
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19.359.684/000140

19/05/2020
09:53:29

Bom dia. Ilustre Pregoeiro, antes de procedermos com as alterações solicitadas, gostaríamos
de esclarecer alguns pontos da planilha

Pregoeiro

19/05/2020
09:53:33

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - b) No submódulo 2.3– Beneficio Dia do
Vigilante: a empresa informou o custo de R$ 8,28. Conforme consta na CCT 2020 esse custo
é R$ 16,56. A mesma CCT não informa de maneira clara e objetiva a memória de cálculo
diferente de pagamento, por isso foi adotado o valor R$ 16,56.

Pregoeiro

19/05/2020
09:53:54

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - espere eu falar tudo

Pregoeiro

19/05/2020
09:54:19

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Inclusive este ponto foi informado no quadro
de avisos do Comprasnet e respondido no pedido de impugnação da empresa NORSEG–
Custo de R$ 16,56 deve corrigir a planilha

Pregoeiro

19/05/2020
09:54:40

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - c) No módulo 3– Provisão para rescisão: a
empresa alterou a base cálculo para R$ 2.600,36. Conforme consta na planilha e na página
18 do Caderno Técnico a Base Cálculo do Aviso Prévio Indenizado será o Módulo 1 + Módulo
2 (sem a incidência dos encargos previdenciários correspondentes ao GPS) dividido por 12
multiplicado por 40%– Base de cálculo R$ 2.824,71,

Pregoeiro

19/05/2020
09:55:05

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - d) No módulo 3– Provisão para rescisão: a
está correto a base cálculo do Aviso Prévio Trabalhado (Módulo 1 + Módulo 2) - Conforme
análise da proposta o valor Aviso Prévio Trabalhado será de R$ 25,38.

Pregoeiro

19/05/2020
09:55:16

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - e) Com as correções citadas acima, O total
do Módulo 3 será de R$ 212,39

Pregoeiro

19/05/2020
09:55:27

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - f) No submódulo 4.1 Ausências Legais: com
as correções citadas acima, a Base de cálculo (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3) será
automaticamente alterada - Conforme análise da proposta o submódulo 4.1 será no total de
R$ 215,40

Pregoeiro

19/05/2020
09:55:41

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - g) Total do Módulo 4: com as correções
citadas acima, o total do Módulo 4 será automaticamente alterado - Conforme análise da
proposta o total do Módulo 4 será de R$ 401,70

Pregoeiro

19/05/2020
09:55:54

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - h) Ajustar a planilha de equipamentos para
constar a quantidade descrita no Termo de Referência (livro ata, rádio comunicador e
baterias reserva p/ rádio) conforme apontado pela Área Técnica (recomendações no tópico
06).

Pregoeiro

19/05/2020
09:56:29

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - POSTO DE VIGILANTE NOTURNO a) No
submódulo 2.3– Vale Transporte: a empresa informou o custo de R$ 23,94. Conforme visto
na página 14 do Caderno Técnico o valor de 6% do VT é descontado proporcionalmente à
quantidade de VT recebido. Cálculo: 2 VT por dia 7,60 x 15 = R$ 108,00, menos Salário
Base x 50% x 6% = R$ 42,03 – Custo com VT = R$ 65,97 deve corrigir

Pregoeiro

19/05/2020
09:56:42

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - b) No submódulo 2.3– Beneficio Dia do
Vigilante: a empresa informou o custo de R$ 8,28. Conforme consta na CCT 2020 esse custo
é R$ 16,56. A mesma CCT não informa de maneira clara e objetiva a memória de cálculo
diferente de pagamento, por isso foi adotado o valor R$ 16,56.

Pregoeiro

19/05/2020
09:56:54

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Inclusive este ponto foi informado no quadro
de avisos do Comprasnet e respondido no pedido de impugnação da empresa NORSEG–
Custo de R$ 16,56 deve corrigir a planilha.

Pregoeiro

19/05/2020
09:57:13

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - c) No módulo 3– Provisão para rescisão: a
empresa alterou a base cálculo para R$ 3.072,60. Conforme consta na planilha e na página
18 do Caderno Técnico a Base Cálculo do Aviso Prévio Indenizado será o Módulo 1 + Módulo
2 (sem a incidência dos encargos previdenciários correspondentes ao GPS) dividido por 12
multiplicado por 40%

Pregoeiro

19/05/2020
09:57:23

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - %– Base de cálculo R$ 3.331,78, valor final
do Aviso Prévio Indenizado será de R$ 233,68 deve corrigir a planilha.

Pregoeiro

19/05/2020
09:57:34

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - d) No módulo 3– Provisão para rescisão: a
está correto a base cálculo do Aviso Prévio Trabalhado (Módulo 1 + Módulo 2) - Conforme
análise da proposta o valor do aviso Prévio Trabalhado será R$ 30,27.

Pregoeiro

19/05/2020
09:57:44

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - e) Com as correções citadas acima, O total
do Módulo 3 será de R$ 252,26.

Pregoeiro

19/05/2020
09:57:55

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - f) No submódulo 4.1 Ausências Legais: com
as correções citadas acima, a Base de cálculo (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3) será
automaticamente alterada - Conforme análise da proposta o submódulo 4.1 será no total de
R$ 255,60

Pregoeiro

19/05/2020
09:58:07

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - g) Total do Módulo 4: com as correções
citadas acima, o total do Módulo 4 será automaticamente alterado - Conforme análise da
proposta o total do Módulo 4 será de R$ 479,10

Pregoeiro

19/05/2020
09:58:23

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - h) Ajustar a planilha de equipamentos para
constar a quantidade descrita no Termo de Referência (livro ata, rádio comunicador e
baterias reserva p/ rádio) conforme apontado pela Área Técnica (recomendações no tópico
06).

Pregoeiro

19/05/2020
09:58:41

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 06- Ato continuo, a análise da Área Técnica
expõe os seguintes apontamentos, que copio abaixo: a) A empresa Protheus Vigilância
Privada EIRELI apresenta divergências entre sua proposta (orçamentos apresentados) e as
descrições exigidas no Termo de Referência, exemplos:

Pregoeiro

19/05/2020
09:58:54

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - i) Revólver calibre 38: este, pelo valor que
consta no orçamento e na proposta (R$ 2.392,00), pg. 14, é descrito como: REV. TAURUS,
MOD. RT. 85 , CAL. .38 SPL, 5 TIROS, 101 MM, OXID. FOSCO. O Termo de referência é claro
e exige um revolver com capacidade mínima para SEIS cartuchos.

Pregoeiro

19/05/2020
09:59:24

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - ii) Coturnos: este, no orçamento, pg. 40, é
descrito como: COTURNO 019 Z. BRAVO ZIPER COURO SOLADO BORRACHA PRETO o Termo
de Referência exige o seguinte: COTURNO em couro ecológico; cano de 23 ou 24 cm; solado
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costurado e vulcanizado; proteção no bico e na traseira de termoplásticos resinados; cor
preta.

Pregoeiro

19/05/2020
09:59:38

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - b) A empresa Protheus Vigilância Privada
EIRELI apresenta em sua proposta, pg. 9, itens a mais que os exigidos no Termo de
Referência:

Pregoeiro

19/05/2020
09:59:56

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - i) Livro de Ocorrência. O Termo de
Referência exige 1 unidade por posto de serviço, a empresa incluiu 02 unidades na proposta.
ii) Rádio de comunicação profissional, móvel e portátil. O Termo de Referência exige 1
unidade por posto de serviço, a empresa incluiu 03 unidades na proposta.

Pregoeiro

19/05/2020
10:00:34

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Conclusão: A empresa apresenta
equipamentos e insumos com descrições diferentes das exigidas pelo Museu Goeldi no
Termo de Referência. Há, dessa forma, uma aparente afronta ao que foi exigido na licitação.
A empresa apresenta orçamento de itens que não foram exigidos, como exemplo de
capacete, pg. 19, e tecido unilester, pg. 21.

Pregoeiro

19/05/2020
10:00:46

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - A empresa inclui mais de um orçamento
para um único item o que dificulta a análise e identificação de valores.

Pregoeiro

19/05/2020
10:00:57

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Exposto isso sugiro que: a) a empresa
apresente justificativa dos supostos, equívocos que ela cometeu, apontados por mim nesta
análise, porque representam manifesta afronta ao que foi exigido no Termo de Referência,
além de não obedecer a requisitos mínimos exigíveis dos equipamentos, como exemplo o
revólver.

Pregoeiro

19/05/2020
10:01:05

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - b) a empresa ajuste as quantidades dos
materiais e equipamentos aos que de fato são exigidos no Termo de Referência.

Pregoeiro

19/05/2020
10:01:16

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - c) assim, além de recomendar os ajustes
aqui apontados, e para verificar a exequibilidade da proposta, conforme dispõe o caderno
técnico SEGES/ME. Recomendo diligências na sede da empresa para verificar os materiais,
equipamentos e uniformes que ela insere em sua proposta e que será, provavelmente,
colocado à disposição do Museu Goeldi na contratação dos se

Pregoeiro

19/05/2020
10:01:28

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 07- Diante de todo exposto, constatamos
que: a) A proposta da empresa PROTHEUS VIGILANCIA por estar abaixo do custo mínimo
disposto no Caderno Técnico da SEGES/ME, apresenta indícios de inexequibilidade, que
demanda diligências para dirimir as dúvidas existentes.

Pregoeiro

19/05/2020
10:01:55

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - b) A empresa PROTHEUS VIGILANCIA
deverá providenciar as correções em suas planilhas de composição de preços atentando para
que a proposta não sofra majoração de preços.

Pregoeiro

19/05/2020
10:02:11

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - b) A empresa PROTHEUS VIGILANCIA
deverá providenciar as correções em suas planilhas de composição de preços atentando para
que a proposta não sofra majoração de preços.

Pregoeiro

19/05/2020
10:02:36

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - d) Recomendável que a empresa apresente
folder, manuais, ou outros documentos que demonstre o modelo (com foto e características)
de coturno oferecido. (COTURNO Z BRAVO ZIPER)

Pregoeiro

19/05/2020
10:02:54

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - c) A empresa deverá corrigir sua planilha de
equipamentos o valor do revolver (R$ 2.808,00), pois o exigido no TR foi revolver 38 com 06
tiros, sendo que a empresa equivocadamente informou o preço de revolver diferente.

Pregoeiro

19/05/2020
10:03:05

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - e) Esclarecemos o disposto no Edital: 8.14
Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro,
desde que não haja majoração do preço proposto.

Pregoeiro

19/05/2020
10:03:17

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 08- Diante de todo exposto, a empresa
PROTHEUS VIGILANCIA, deverá atentar às recomendações citadas acima, e proceder com as
retificações em suas planilhas de custos sem majorar o preço final.

Pregoeiro

19/05/2020
10:03:30

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 09- Para verificação da exequibilidade da
proposta, serão adotados (isoladamente ou em conjunto com outros quesitos) o disposto no
item 9.4 do Anexo VII-A da IN nº 05/2017, destacado abaixo:

Pregoeiro

19/05/2020
10:03:58

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - a) questionamentos junto à proponente para
a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de
inexequibilidade; e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; f) verificação de
outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa
privada;

Pregoeiro

19/05/2020
10:04:07

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - g) pesquisa de preço com fornecedores dos
insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e
fabricantes; h) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

Pregoeiro

19/05/2020
10:04:24

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 10- Acrescentamos que, para fins de
verificar a exequibilidade da proposta, poderá ser adotado diligências “in loco” conforme
sugerido pela Área Técnica.

Pregoeiro

19/05/2020
10:05:51

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Conforme informando anteriormente, houve
equivoco na edição do Anexo 05 do Edital, livro de ata, radio comunicador e bateria do radio
devem considerar quantidade 01 como está no TR.

Pregoeiro

19/05/2020
10:06:54

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - sua vez.

19.359.684/000140

19/05/2020
10:07:49

Bom dia, ilustre Pregoeiro: Algumas considerações à respeito dos apontamentos.

19.359.684/000140

19/05/2020
10:09:17

Aparentemente está havendo um equívoco quando a análise discorre acerca de diferença
entre os equipamentos solicitados e os descritos pela empresa, vez que a empresa somente
preencheu com os valores a planilha deste MPEG, donda contam as descrições dos
equipamentos.

19.359.684/0001-

19/05/2020

Quanto aos custos com transporte, o cálculo correto seria R$ 3,60 X 2 (Tickets) x 15 = R$

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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10:10:05

108,00

19.359.684/000140

19/05/2020
10:10:55

Deduzidos 6% do salário base conforme determinação legal. Assim, R$ 1.401,07 X 6% = R$
84,06

19.359.684/000140

19/05/2020
10:11:43

Deste modo, R$ 108,00 - R$ 84,06 = R$ 23,94 (Por homem)

19.359.684/000140

19/05/2020
10:12:54

A respeito do DIA DO VIGILANTE, o valor correto para o homem DIURNO é de R$ 8,28, valor
este que ao final da planilha é multiplicado por 2 pelo fato de cada posto ser preenchido por
2 homem que se revezam

19.359.684/000140

19/05/2020
10:14:06

A respeito do DIA DO VIGILANTE, o valor correto para o homem NOTURNO é de R$ 9,16,
valor este que ao final da planilha é multiplicado por 2 pelo fato de cada posto ser
preenchido por 2 homem que se revezam

Pregoeiro

19/05/2020
10:14:49

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - sugiro a leitura atenciosa de minha analise

19.359.684/000140

19/05/2020
10:15:19

Isto pq a hora normal é R$ 8,28, A DOBRADA é R$ 16,56, a qual será multiplicada por 12
horas para o diurno e 13,28 para o noturno, conforme Cláusula Octagésima Segunda da CCT

19.359.684/000140

19/05/2020
10:16:13

Faremos os ajustes apontados. Solicito prazo NÃO EXÍGUO, visto que se tratam de inúmeras
correções.

Pregoeiro

19/05/2020
10:17:26

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - desconto no VT é proporcional a 50%
conforme consta no Caderno Técnico da SEGES/ME, sugiro leitura.

Pregoeiro

19/05/2020
10:19:45

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - sobre o dia do vigilante, conforme quadro de
aviso no comprasnet e ja mencionado aqui no chat, A CCT não informa de maneira clara e
objetiva a memória de cálculo diferente de pagamento, por isso foi adotado o valor R$
16,56. Inclusive este ponto foi respondido no pedido de impugnação da empresa NORSEG

Pregoeiro

19/05/2020
10:21:25

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - assim pra manter a isonomia entre todas
propostas, TODAS devem adotar o valor R$ 16,56. Nada impede que este ponto seja
reavaliado durante revisão ou prorrogação de contrato.

19.359.684/000140

19/05/2020
10:22:11

Senhor pregoeiro, se considerarmos R$ 16,56 por vigilante, estaremos ao final cobrando por
cada hora o valor de R$ 33,12 por posto, cobrança essa ilegal, como se houvessem 2 dias
do vigilante no ano.

Pregoeiro

19/05/2020
10:22:47

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Sobre os itens livro de ocorrencia, radio e
bateria para radio, vossa empresa não teve culpa pois colocou o quantitativo q ja tava no
anexo 05....o que pedimos é retificação para a quantidade q consta no TR.

19.359.684/000140

19/05/2020
10:22:48

Ok. Solicito prazo suficiente para proceder com o solicitado.

Pregoeiro

19/05/2020
10:24:29

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Bem, creio que fui bem claro e
didático....outros pregoeiros de outros órgão não se dão ao trabalho de disponibilizar
documento com detalhe da analise.

19.359.684/000140

19/05/2020
10:26:33

De acordo

Sistema

19/05/2020
10:29:54

Senhor fornecedor PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.359.684/000140, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro

19/05/2020
10:31:01

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Conforme disposto no edital prazo para
envio da proposta retificada será de 02 (duas) horas cotados da convocação do sistema.

Pregoeiro

19/05/2020
10:32:05

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Também esclarecemos que vossa empresa
não é obrigada a acatar todas as retificações aqui sugeridas....todos os lances, os cálculos e
estratégias de mercado são de responsabilidade da empresa... SE VOSSA EMPRESA NÃO
FOR CONSEGUIR arcar com os custos após as correções, deve informar isto.

19.359.684/000140

19/05/2020
10:32:44

Cientes

19.359.684/000140

19/05/2020
10:39:06

Senhor pregoeiro, poderia por favor complementar a correção, referente a segunda parte do
módulo 3?

19.359.684/000140

19/05/2020
10:39:20

Acho que ficou incompleto

Pregoeiro

19/05/2020
10:45:58

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Como?

19.359.684/000140

19/05/2020
10:49:28

Desculpe, senhor, confundi as mensagens

Pregoeiro

19/05/2020
10:52:30

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - é melhor ler o documento disponibilizado, no
chat fica meio confuso

19.359.684/000140

19/05/2020
12:22:35

Pedimos mais 10 minutos para completar o envio

Sistema

19/05/2020
12:25:18

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF:
19.359.684/0001-40, enviou o anexo para o grupo G1.

19.359.684/000140

19/05/2020
12:26:25

Estamos ao vosso dispor, a fim de sanar quaisquer dúvidas que eventualmente possam
existir.

Pregoeiro

19/05/2020
12:26:29

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Registro que o envio ocorreu dentro do prazo
estipulado.

Pregoeiro

19/05/2020
12:27:29

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Retornaremos hoje às 15:30h

Pregoeiro

19/05/2020
15:50:30

prezados boa tarde, devido a esta chuva minha internet está oscilando

Pregoeiro

19/05/2020
16:45:18

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - mais uns instantes

Pregoeiro

19/05/2020

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - sr. licitante, devido a esta chuva o servidor

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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responsável pela Area Técnica teve que dirigir-se para o Campus de Pesquisa do Museu
verificar queda de energia por la

Pregoeiro

19/05/2020
16:55:16

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - devido isso ele não teve como responder
email....assim encerramos por hoje.

Pregoeiro

19/05/2020
16:55:39

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - retornaremos amanhã dia 20.05 às 15:00h

Pregoeiro

20/05/2020
14:55:58

conforme informado ontem, devido a chuva houve falhas no fornecimento de energia do
campus de pesquisa.

Pregoeiro

20/05/2020
14:56:38

além disso há necessidade de realizar reparos na rede lógica e eletrica do datacenter

Pregoeiro

20/05/2020
14:57:29

assim nosso serviço de email, site institucional e outros sistemas estão offline

Pregoeiro

20/05/2020
14:58:01

disponibilizo novo email para troca de mensagens durante o Pregão

Pregoeiro

20/05/2020
14:58:34

secop.goeldi@gmail.com

Pregoeiro

20/05/2020
15:00:09

como informado anteriormente vários setores do Museu Goeldi estão em home-office, assim
o contato deve se dar pelo email

Pregoeiro

20/05/2020
15:06:21

mais uns instantes

Pregoeiro

20/05/2020
15:22:49

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Análise da proposta revisada apresentada
pela empresa PROTHEUS VIGILANCIA. 01- Informamos que a empresa PROTHEUS
VIGILANCIA, conforme orientações anteriores, providenciou as correções em sua planilha de
custos. Existente algumas pequenas diferenças de centavos que não comprometem a
proposta.

Pregoeiro

20/05/2020
15:23:02

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 02- Não entendemos por que os custos com
equipamentos são diferentes entre vigilante diurno (R$ 36,89) e o vigilante noturno (R$
45,22), pois na composição de custos pag. 9 cada posto ficou com valor de R$ 45,22.

Pregoeiro

20/05/2020
15:23:14

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 03- Não entendemos por que das mudanças
nos custos dos uniformes, antes a composição de custo dos uniformes resultava no total de
R$ 452,00 com valor mensal de R$ 37,67....Agora na proposta revisada o valor total de
uniformes está em R$ 350,00 com valor mensal de R$ 29,17.

Pregoeiro

20/05/2020
15:23:28

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 04- Não entendemos, por que anteriormente
a empresa PROTHEUS informava a composição de custos de uniformes que não se solicitou
correções, agora a proposta revisada traz um valor mais baixo para uns uniformes,
informando agora que fabrica seus próprios uniformes (???).

Pregoeiro

20/05/2020
15:25:03

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 05- Não entendemos por que das mudanças
nos custos dos equipamentos, antes a composição de custo dos equipamentos resultava no
valor mensal de R$ 152,26 sendo R$ 76,13 por posto....Agora na proposta revisada o valor
mensal dos equipamentos reduziu para R$ 90,43 com sendo R$ 45,22 por posto.

Pregoeiro

20/05/2020
15:25:11

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 06- Não entendemos por que anteriormente
a empresa PROTHEUS informava na composição de custos o valor do revolver 38 5 tiros,
após pedido de correção para constar o valor do revolver de 06 tiros, a proposta revisada
traz um valor mais baixo para o equipamento, que seria apenas sua manutenção (???)

Pregoeiro

20/05/2020
15:26:31

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 07- Constatamos que: a) A proposta da
empresa PROTHEUS VIGILANCIA por estar abaixo do custo mínimo disposto no Caderno
Técnico da SEGES/ME, apresenta indícios de inexequibilidade.

Pregoeiro

20/05/2020
15:26:51

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - b) Edital é claro que inexequibilidade de item
isolado não causa desclassificação da empresa, ocorre que após a revisão da proposta notase que houve redução para baixo de vários custos de uniformes e equipamentos.

Pregoeiro

20/05/2020
15:27:05

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - c) Enfatizo o disposto no Edital: A planilha
poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja
majoração do preço proposto. 8.14.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas

Pregoeiro

20/05/2020
15:27:19

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - d) Constata-se que a empresa corrigiu
eventuais erros no preenchimento de sua proposta conforme solicitado, e para não
aumentar os preços finais da proposta, procedeu com mudanças em vários itens de
insumos, o que ao meu ver configura-se como jogo de planilha.

Pregoeiro

20/05/2020
15:27:29

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - e) O caderno técnico SEGES/ME na pag. 4
informa que: os valores mínimos estabelecidos nas Portarias da SEGES visam garantir a
exequibilidade da contratação, de modo que as propostas com preços próximos ou inferiores
ao mínimo deverão comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca (que não dá margem
a erro ou engano), sob pena de desclassificação.

Pregoeiro

20/05/2020
15:27:52

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - f) Se antes havia indícios de
inexequibilidade, agora há indícios de jogo de planilha e mais dúvidas se a proposta foi
elaborada considerando todos os custos envolvidos da operação.

Pregoeiro

20/05/2020
15:28:04

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - g) Acrescente aqui fato relevante do Museu
Goeldi, ter passado por situações semelhantes a esta, onde licitantes ávidos por vencer
reduzem drasticamente sua proposta e lá na frente não conseguem arcar com todos os
custos da operação.

Pregoeiro

20/05/2020
15:28:18

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 08- Concluímos que a empresa PROTHEUS
VIGILÂNCIA não conseguiu de forma inequívoca (que não dá margem a erro ou engano)
demonstrar a exequibilidade de sua proposta. Diante de todo exposto, a referida proposta
será desclassificada por não atender aos itens 8.9.1, 8.14.1 e 8.14.3 do Edital.

Pregoeiro

20/05/2020
15:29:00

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - sres. lcitantes, para melhor visualização e
leitura, o documento com analise da proposta está disponivel no seguinte link
https://bit.ly/2Zluzq9

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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19.359.684/000140

20/05/2020
15:31:07

Correto.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:31:37

Estaremos argumentando para cada uma das questões levantadas. Vamos sintetizar tudo.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:36:59

Um minuto, por favor.

Pregoeiro

20/05/2020
15:37:56

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - certo

19.359.684/000140

20/05/2020
15:43:40

Passamos a responder a cada uma das questões levantadas, ilustre pregoeiro.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:43:46

02- Não entendemos por que os custos com equipamentos são diferentes entre vigilante
diurno (R$ 36,89) e o vigilante noturno (R$ 45,22), pois na composição de custos pag. 9
cada posto ficou com valor de R$ 45,22.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:43:57

Resposta: O armamento em total de 09 armas, que serão utilizados pelos vigilantes
noturnos, serão as mesmas utilizadas pelos diurnos, portanto, acrescentá-las aos diurnos
seria cobrar indevidamente duas vezes a mesma arma.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:44:10

03- Não entendemos por que das mudanças nos custos dos uniformes, antes a composição
de custo dos uniformes resultava no total de R$ 452,00 com valor mensal de R$
37,67....Agora na proposta revisada o valor total de uniformes está em R$ 350,00 com valor
mensal de R$ 29,17.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:44:21

Resposta: Havíamos cotado com uma margem mais próxima dos valores se adquiridos de
terceiros. Readequamos, como informado, em virtude da confecção pela própria empresa.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:44:39

04- Não entendemos, por que anteriormente a empresa PROTHEUS informava a composição
de custos de uniformes que não se solicitou correções, agora a proposta revisada traz um
valor mais baixo para uns uniformes, informando agora que fabrica seus próprios uniformes
(???). Resposta: conforme explicado em relação ao item 03.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:44:55

05- Não entendemos por que das mudanças nos custos dos equipamentos, antes a
composição de custo dos equipamentos resultava no valor mensal de R$ 152,26 sendo R$
76,13 por posto....Agora na proposta revisada o valor mensal dos equipamentos reduziu
para R$ 90,43 com sendo R$ 45,22 por posto.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:45:07

Resposta: A cotação sofreu redução principalmente em relação ao custo do armamento que
passamos a cobrar somente valor de R$ 500,00, para manutenção, vez que já dispomos das
armas que serão utilizadas.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:45:18

06- Não entendemos por que anteriormente a empresa PROTHEUS informava na composição
de custos o valor do revolver 38 5 tiros, após pedido de correção para constar o valor do
revolver de 06 tiros, a proposta revisada traz um valor mais baixo para o equipamento, que
seria apenas sua manutenção (???)

19.359.684/000140

20/05/2020
15:45:30

Resposta: Conforme explicado para o item anterior (05)

19.359.684/000140

20/05/2020
15:45:46

07- Constatamos que: a) A proposta da empresa PROTHEUS VIGILANCIA por estar abaixo
do custo mínimo disposto no Caderno Técnico da SEGES/ME, apresenta indícios de
inexequibilidade.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:45:56

Resposta: Se V. Sa., verificar, constatará que nossa proposta final ficou acima do valor
estimado pelo MPEG, assim como de todas as demais licitantes, portanto, embora abaixo do
limite do CT, ficamos acima do valor estimado para a licitação, afastando qualquer indício de
inexequibilidade.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:46:09

b) Edital é claro que inexequibilidade de item isolado não causa desclassificação da empresa,
ocorre que após a revisão da proposta nota-se que houve redução para baixo de vários
custos de uniformes e equipamentos.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:46:20

Resposta: Estes custos, por se tratarem de elementos de responsabilidade da empresa e por
ter disponibilidade de alguns, a própria legislação prevê que o licitante poderá abrir mão da
cotação ou cotar valor inferior. Poderá ser verificado em diligência.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:46:33

c) Enfatizo o disposto no Edital: A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto. 8.14.1 O ajuste
de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas

19.359.684/000140

20/05/2020
15:46:41

Resposta: Conforme já informado foram feitos os ajustes necessários.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:46:52

d) Constata-se que a empresa corrigiu eventuais erros no preenchimento de sua proposta
conforme solicitado, e para não aumentar os preços finais da proposta, procedeu com
mudanças em vários itens de insumos, o que ao meu ver configura-se como jogo de
planilha.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:47:02

Resposta: Como já anteriormente informado, a empresa adequou as planilhas e mensurou
os custos de acordo com aquilo que já possui.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:47:12

e) O caderno técnico SEGES/ME na pag. 4 informa que: os valores mínimos estabelecidos
nas Portarias da SEGES visam garantir a exequibilidade da contratação, de modo que as
propostas com preços próximos ou inferiores ao mínimo deverão comprovar sua
exequibilidade, de forma inequívoca (que não dá margem a erro ou engano), sob pena de
desclassificação.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:47:22

Resposta: mesmo estando abaixo dos valores mínimos constantes do CT, ficamos com
valores finais superiores aos estimados pelo MPEG, o que afasta a possibilidade de
inexequibilidade.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:47:40

f) Se antes havia indícios de inexequibilidade, agora há indícios de jogo de planilha e mais
dúvidas se a proposta foi elaborada considerando todos os custos envolvidos da operação.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:47:59

Resposta: o que houve foi uma melhor adequação dos custos reais.
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19.359.684/000140

20/05/2020
15:48:21

g) Acrescente aqui fato relevante do Museu Goeldi, ter passado por situações semelhantes a
esta, onde licitantes ávidos por vencer reduzem drasticamente sua proposta e lá na frente
não conseguem arcar com todos os custos da operação.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:48:45

Resposta: Atenderemos da melhor forma ao objeto licitado.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:49:04

08- Concluímos que a empresa PROTHEUS VIGILÂNCIA não conseguiu de forma inequívoca
(que não dá margem a erro ou engano) demonstrar a exequibilidade de sua proposta.
Diante de todo exposto, a referida proposta será desclassificada por não atender aos itens
8.9.1, 8.14.1 e 8.14.3 do Edital.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:50:06

Resposta: Não há motivos para desclassificação até porque o edital fala em não aceitação
por conta de preços superiores ao máximo previsto no CT

19.359.684/000140

20/05/2020
15:50:33

Mas não faz referência á desclassificação por preço inferior ao mínimo

19.359.684/000140

20/05/2020
15:52:15

Enviamos como anexo o Contrato que mantemos atualmente com o NUCLEO DE
GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL, o qual apresenta valores inferiores aos ofertados neste
pregão.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:52:45

E nem por isso atrasamos um único mês de salários, VT ou VA

19.359.684/000140

20/05/2020
15:53:20

eDITAL 8.7 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e
Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta,
desde que não contrariem exigências legais.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:53:55

E não há contradição com nenhuma exigência legal

19.359.684/000140

20/05/2020
15:54:26

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço EM RELAÇÃO AO
MÁXIMO estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

Pregoeiro

20/05/2020
15:54:30

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Bem, em vários pontos do edital vide tópico
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, consta que proposta inxequivel com
preços proximo ou abaixo do limite minimo da SEGES/ME pode sim se desclassificadas

19.359.684/000140

20/05/2020
15:54:58

O valor Global do edital é de R$ 156.967,11 mensais e R$ 1.883.605,36, ANUAIS. Nossa
proposta: R$ 158.928,57, mensais e R$ 1.907.142,84, ANUAIS. Portanto, bem acima do
estimado.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:55:33

Ilustre pregoeiro, conforme item 1 do TR do edital, o valor estimado para o posto DIURNO é
de R$ 8.796,09, e para o NOTURNO, é de R$ 10.599,39. Nossa proposta final apresenta R$
8.984,07 para o DIURNO e R$ 10.671,12 para o NOTURNO, portanto, acima dos valores
estimados. Assim resta demonstrado não haver inexequibilidade de proposta.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:56:15

Portanto, ilustre pregoeiro, resta demonstrado, nossa proposta é exequivel.

19.359.684/000140

20/05/2020
15:56:40

É o que tinhamos a apresentar. Grato pelo espaço.

Pregoeiro

20/05/2020
15:57:43

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Acrescento, q se todos notarem o caderno
técnico da SEGES/ME foi divulgado em outubro de 2019, assim de plano, vemos que os
valores mínimos ali existentes já estão um pouco defasados, pois com a nova CCT houve
reajustes de salarios e outros beneficios.

Pregoeiro

20/05/2020
15:59:12

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Não localizamos os contratos mencionados
pela empresa.

Pregoeiro

20/05/2020
16:00:35

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Esse contrato é de 2020 conforme nova
CCT?

Pregoeiro

20/05/2020
16:01:52

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - solicito que suas resposta dos pontos sejam
redigidas em documento autônomo para facilitar a leitura

Pregoeiro

20/05/2020
16:02:56

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - abrirei o sistema para envio.

Sistema

20/05/2020
16:03:19

Senhor fornecedor PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.359.684/000140, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

19.359.684/000140

20/05/2020
16:03:50

O contrato é de meados de 2019, inclusive acompanhado de parecer com reajuste

19.359.684/000140

20/05/2020
16:04:21

O valor atual reajustado conforme CCT 2020, encontra-se inferior aos valores de nossa
proposta para este pregão

19.359.684/000140

20/05/2020
16:04:43

Ok. Enviarei já, já

Sistema

20/05/2020
16:15:16

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF:
19.359.684/0001-40, enviou o anexo para o grupo G1.

19.359.684/000140

20/05/2020
16:15:51

Enviamos juntamente o Contrato do Pará Rural, com parecer sobre a repactuação 2020.

Pregoeiro

20/05/2020
16:36:35

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Ok...vamos submeter suas repostas para
Área Técnica,

Pregoeiro

20/05/2020
16:59:20

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - reagendamos o retorno para amanhã dia
21.05 às 15:00h

Pregoeiro

21/05/2020
15:16:26

boa tarde

Pregoeiro

21/05/2020
15:16:41

só mais uns instantes

Pregoeiro

21/05/2020
15:41:18

sres. lcitantes, para melhor visualização e leitura, o documento com analise da proposta
está disponivel no seguinte link https://bit.ly/2Zluzq9
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Pregoeiro

21/05/2020
15:45:28

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Análise dos esclarecimentos apresentados
pela empresa PROTHEUS VIGILANCIA. 1) Resposta PROTHEUS: O armamento em total de
09 armas, que serão utilizados pelos vigilantes noturnos, serão as mesmas utilizadas pelos
diurnos, portanto, acrescentá-las aos diurnos seria cobrar indevidamente duas vezes a
mesma arma.

Pregoeiro

21/05/2020
15:45:59

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Comentários Pregoeiro: sim, faz sentido o
esclarecimento.

Pregoeiro

21/05/2020
15:46:13

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 2) Resposta PROTHEUS: Havíamos cotado
com uma margem mais próxima dos valores se adquiridos de terceiros. Readequamos, como
informado, em virtude da confecção pela própria empresa. Comentários Pregoeiro: se a
empresa tem fabricação própria de uniformes, porque então cotar com terceiros.

Pregoeiro

21/05/2020
15:46:27

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - . Pq não cotar logo seu custo próprio, que
como consta na planilha parece ser mais em conta.

Pregoeiro

21/05/2020
15:46:51

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 3) Resposta PROTHEUS: A cotação sofreu
redução principalmente em relação ao custo do armamento que passamos a cobrar somente
valor de R$ 500,00, para manutenção, vez que já dispomos das armas que serão utilizadas.
Comentários Pregoeiro: se a empresa já possuía as armas necessárias para execução do
serviço, pq colocou originalmente o custo dela.

Pregoeiro

21/05/2020
15:47:02

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - . Não faz sentido, em um documento dizer
que terá custo x com arma e depois informar que aquele custo não era necessário.

Pregoeiro

21/05/2020
15:47:14

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 4) Resposta PROTHEUS: Se V. Sa., verificar,
constatará que nossa proposta final ficou acima do valor estimado pelo MPEG, assim como
de todas as demais licitantes, portanto, embora abaixo do limite do CT, ficamos acima do
valor estimado para a licitação, afastando qualquer indício de inexequibilidade.

Pregoeiro

21/05/2020
15:47:22

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Comentários Pregoeiro: O caderno técnico
SEGES/ME é claro que: propostas com preços próximos ou inferiores ao mínimo deverão
comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca (que não dá margem a erro ou engano),
sob pena de desclassificação.

Pregoeiro

21/05/2020
15:47:33

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 5) Resposta PROTHEUS: Estes custos, por se
tratarem de elementos de responsabilidade da empresa e por ter disponibilidade de alguns,
a própria legislação prevê que o licitante poderá abrir mão da cotação ou cotar valor inferior.
Poderá ser verificado em diligência.

Pregoeiro

21/05/2020
15:47:42

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Comentários Pregoeiro: O esclarecimento
está correto, o que não faz sentido é a empresas cotar custos, e depois reduzir
drasticamente estes custos. Claramente os custos foram reduzidos para não aumentar o
valor da proposta, o que se configura como jogo de planilhas.

Pregoeiro

21/05/2020
15:49:44

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 6) Resposta PROTHEUS: Como já
anteriormente informado, a empresa adequou as planilhas e mensurou os custos de acordo
com aquilo que já possui. Comentários Pregoeiro: O esclarecimento está correto, o que não
faz sentido é a empresas cotar custos, e depois reduzir drasticamente estes custos.
Claramente os custos foram reduzidos para não aumentar o valor da pro

Pregoeiro

21/05/2020
15:50:08

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 7) Resposta PROTHEUS: mesmo estando
abaixo dos valores mínimos constantes do CT, ficamos com valores finais superiores aos
estimados pelo MPEG, o que afasta a possibilidade de inexequibilidade. Comentários
Pregoeiro: O esclarecimento está correto, o que não faz sentido é a empresa cotar custos, e
depois reduzir drasticamente estes custos.

Pregoeiro

21/05/2020
15:50:17

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - . Claramente os custos foram reduzidos para
não aumentar o valor da proposta, o que se configura como jogo de planilhas.

Pregoeiro

21/05/2020
15:50:26

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 8) empresa PROTHEUS VIGILÂNCIA não
conseguiu de forma inequívoca demonstrar a exequibilidade de sua proposta.... Resposta
PROTHEUS: Não há motivos para desclassificação até porque o edital fala em não aceitação
por conta de preços superiores ao máximo previsto no Caderno Técnico.

Pregoeiro

21/05/2020
15:50:38

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Comentários Pregoeiro: O esclarecimento
está correto, mas o raciocínio (aplicação) está equivocado. Diversos pontos do edital (vide
tópico 8) falam sim que a proposta pode ser desclassificada se considerada inexequível.

Pregoeiro

21/05/2020
15:51:10

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 9) EDITAL 8.7 A inexequibilidade dos valores
referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza
motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências
legais. E não há contradição com nenhuma exigência legal

Pregoeiro

21/05/2020
15:51:22

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Comentários Pregoeiro: deve-se atentar
também para os itens 8.14 e 8.14.1 do edital. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante,
no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto. 8.14.1
O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas.

Pregoeiro

21/05/2020
15:51:34

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Conforme visto os ajustes que a empresa
promoveu em sua proposta não foram apenas para corrigir erros apontados por este
Pregoeiro, mas sim foram ajustes mais abrangentes que sim descaracterizou a proposta
original.

Pregoeiro

21/05/2020
15:51:50

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 10) EDITAL 8.1 . Encerrada a etapa de
negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço EM RELAÇÃO AO MÁXIMO estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art.
7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

Pregoeiro

21/05/2020
15:52:03

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Comentários Pregoeiro: conforme
comentários nos tópicos 4 e 8, em consonância com a IN nº 05/2017, há necessidade de
verificar exequibilidade de preços próximos ou abaixo do mínimo estabelecido no Caderno
Técnico.

Pregoeiro

21/05/2020

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 11) Diante do exposto concluímos que: a) A
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proposta da empresa PROTHEUS VIGILANCIA por estar abaixo do custo mínimo disposto no
Caderno Técnico da SEGES/ME, apresentou indícios de inexequibilidade. b) Enfatizo o
disposto no Edital: A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo
Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço propost

Pregoeiro

21/05/2020
15:52:43

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - 8.14.1 O ajuste de que trata este dispositivo
se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas

Pregoeiro

21/05/2020
15:52:55

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - c) Constata-se que a empresa corrigiu
eventuais erros no preenchimento de sua proposta conforme solicitado, e para não
aumentar os preços finais da proposta, procedeu com mudanças em vários itens de
insumos, o que ao meu ver configura-se como jogo de planilhas.

Pregoeiro

21/05/2020
15:53:06

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - d) O caderno técnico SEGES/ME na pag. 4
informa que: os valores mínimos estabelecidos nas Portarias da SEGES visam garantir a
exequibilidade da contratação, de modo que as propostas com preços próximos ou inferiores
ao mínimo deverão comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca (que não dá margem
a erro ou engano), sob pena de desclassificação.

Pregoeiro

21/05/2020
15:53:15

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - e) Mesmo com os esclarecimentos enviados
pela empresa PROTHEUS VIGILÂNCIA, a proposta foi considerada inexequível pois a
proposta revisada não se limitou apenas a sanar equívocos apontados pelo pregoeiro, pelo
contrário, foi mais abrangente ao reduzir custos que alteraram substancialmente sua
proposta.

Pregoeiro

21/05/2020
15:53:25

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Assim, concluímos que a empresa
PROTHEUS VIGILÂNCIA não conseguiu de forma inequívoca (que não dá margem a erro ou
engano) demonstrar a exequibilidade de sua proposta. Diante de todo exposto, a referida
proposta será desclassificada por não atender aos itens 8.9.1, 8.14.1 e 8.14.3 do Edital.

19.359.684/000140

21/05/2020
15:55:23

A grande questão é: O ESTIMADO PELO EDITAL PREVÊ CUSTOS MENORES QUE AQUELES
INDICADOS PELO CT E DIVERSOS ACÓRDÃO TCU DETERMINAM QUE PROPOSTAS COM
VALOR ACIMA DOS ESTIMADO NÃO PODEM SER ACEITAS PELA ADMINISTRAÇÃO.

19.359.684/000140

21/05/2020
15:55:36

COMO RESOLVER ESTE IMBRÓGLIO?

19.359.684/000140

21/05/2020
15:55:59

CUMPRIMOS O QUE DETERMINA O EDITAL E OS ACÓRDÃOS TCU

19.359.684/000140

21/05/2020
15:56:55

EXISTE CLARAMENTE UM CONFRONTO ENTRE O EDITAL E AS NORMAS

19.359.684/000140

21/05/2020
15:57:46

O Princípio da Tutela antecipada, garante ao licitante a razão quando o edital contrapõe as
normas gerais.

Pregoeiro

21/05/2020
15:58:23

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Conforme ja respondido em pedidos de
esclarecimento e impugnações, o preços estimado é obtido na fase interna e engloba
diversas propostas e tipos de empresa, combina também com resultados obtidos de
contratações similares.

19.359.684/000140

21/05/2020
15:58:40

Seremos desclassificados por não observar o CADERNO TÉCNICO, mas observar o
ESTIMADO DO EDITAL e a REGRA DO TCU?

19.359.684/000140

21/05/2020
15:59:18

Qual regramento teria mais peso???

19.359.684/000140

21/05/2020
15:59:38

Estas indagações ilustre pregoeiro, não podem ser desprezadas.

Pregoeiro

21/05/2020
15:59:53

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Ora se o preço estimado do Termo de
Referência fosse exatamente o mesmo do Caderno Técnico, vossa proposta seria
desclassificada do mesmo jeito.

19.359.684/000140

21/05/2020
16:00:57

Há um evidente divórcio entre o edital, o caderno técnico e os acórdão TCU.

19.359.684/000140

21/05/2020
16:01:57

A Administração não pode se basear em achismos, mas a aplicação das normas de regência.
Neste caso há confronto entre elas

19.359.684/000140

21/05/2020
16:03:07

O próprio principio da vinculação é contrario a si mesmo no edital.

19.359.684/000140

21/05/2020
16:03:40

Hora aplicando um entendimento, hora apontando outro.

Pregoeiro

21/05/2020
16:03:57

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Bom, sou servidor publico, pregoeiro de
2014, meu cpf está envolvido, e o que escrevo aqui não se trata de achismo.

19.359.684/000140

21/05/2020
16:05:22

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Ora se o preço estimado do Termo de
Referência fosse exatamente o mesmo do Caderno Técnico, vossa proposta seria
desclassificada do mesmo jeito. V. Sa., está emitindo juizo de valor?

19.359.684/000140

21/05/2020
16:06:01

Com todo o respeito ilustríssimo, o edital está eivado de nulidade

Pregoeiro

21/05/2020
16:06:11

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - O fiel da balança é o limite minimo e
maximo estabelecidos no Caderno Técnico, assim mesmo que a proposta ficasse acima do
estimado no Termo de Referência, mas abaixo do limite maximo do CT sua proposta seria
aceita.

Pregoeiro

21/05/2020
16:06:47

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Não é juizo de valor, trata-se de logica.

19.359.684/000140

21/05/2020
16:08:00

Se a alternativa é a desclassificação, peço que proceda para não atrasar o certame e no
momento oportuno ofereceremos nossas razões.

Pregoeiro

21/05/2020
16:08:34

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - A proposta revisada está transfigurada em
relação à proposta final....não é preciso muito esforço pra notar que varios custos foram
reduzidos para não majorar o preço final da proposta.

19.359.684/000140

21/05/2020
16:10:05

Senhor pregoeiro, o que chama de jogo de planilhas, pode até não ser considerado ético, ou
bonito, mas nada tem de ilegal, principoalmente em relação a custos que dizem respeito ao
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lictante

19.359.684/000140

21/05/2020
16:10:27

*licitante

Pregoeiro

21/05/2020
16:26:27

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Bem, eu não posso afirmar com todas letras
que jogo de planilha é ou não ilegal. Mas parece-me uma prática inidônea.

Pregoeiro

21/05/2020
16:28:15

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Mais pra frente haverá oportunidade de se
registrar intenção e até recorrer...caso eu esteja equivocado no meu julgamento, certamente
irei rever meus atos, não há nada de errado nisto.

Pregoeiro

21/05/2020
16:32:08

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - A titulo de curiosidade vemos aqui no
comprasnet que a empresa foi desclassificada do Pregão 03/2020 do CENSIPAN de
30.04.2020, em razão de não ter obedecido aos limites mínimos e máximos dos cadernos
técnicos.

19.359.684/000140

21/05/2020
16:33:49

Isso evidencia....???

Pregoeiro

21/05/2020
16:34:28

Para PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - Lógico que esse fato não pesou na minha
avaliação, mas fica o registro que outros órgãos realizaram diligências no mesmo sentido
que o MPEG, em se verificar a exequibilidade da proposta.

Pregoeiro

21/05/2020
16:34:55

Encerramos por hoje.

Pregoeiro

21/05/2020
16:36:34

Retornaremos amanhã dia 22/05 às 09:30.h

Pregoeiro

22/05/2020
09:37:24

Bom dia a todos, estamos retomando o Pregão nº 03/2020, passaremos à convocação da
próxima classificada.

Pregoeiro

22/05/2020
09:41:00

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Pelo que vimos a empresa cadastrou a
proposta, juntamente com todos seus documentos de Habilitação (que serão analisados
posteriormente)

Pregoeiro

22/05/2020
09:41:11

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Conforme previsto no edital estaremos
solicitando que nos envie sua proposta de preços ajustada ao seu lance final.

Pregoeiro

22/05/2020
09:41:45

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Conforme informado em outros momentos
no chat, deve-se corrigir a planilha de insumos para constar quantidade 01 (um) no livro de
ocorrência, rádio comunicador e bateria p/ radio comunicador.

Pregoeiro

22/05/2020
09:42:04

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Sobre as alíquotas do Sistema S,
conforme já informado anteriormente...há mandado de segurança suspendendo a MP
932/2020, assim deve-se adotar alíquotas normais quais sejam: SESI 1,50% e SENAI
1,00%

02.650.833/000123

22/05/2020
09:42:06

Bom dia Senhor Pregoeiro. estaremos enviando a proposta ajustada ao lance final

Pregoeiro

22/05/2020
09:42:21

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - A proposta deve ser elaborada em
conformidade com a planilha Excel divulgada junto com Edital.

Pregoeiro

22/05/2020
09:42:44

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Solicitamos que tanto a proposta, bem
como todas as planilhas de custos sejam enviadas no formato PDF.

Pregoeiro

22/05/2020
09:42:58

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - A proposta deverá ser acompanhada com
todas as planilhas de custos correspondentes. Conforme Anexo 05, a licitante deverá
encaminhar juntamente com sua proposta, Cotação de Preços ou Nota Fiscal ou Faturas,
obtidas junto a empresas do ramo, com finalidade de verificarmos os preços praticados dos
insumos (uniformes, materiais de consumo, equipamentos)

Pregoeiro

22/05/2020
09:43:12

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - O prazo de envio da proposta com os
demais documentos solicitados será de 02 (duas) horas contados da convocação do sistema.

Pregoeiro

22/05/2020
09:44:19

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Verificamos que há contrato compra de
armas, favor enviar também documento que demonstre as especificações do armamento
(marca/modelo).

Sistema

22/05/2020
09:44:38

Senhor fornecedor POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI, CNPJ/CPF: 02.650.833/000123, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema

22/05/2020
09:48:36

Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI, CNPJ/CPF:
02.650.833/0001-23, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro

22/05/2020
09:48:45

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Informo a todos que nosso email
institucional já esta funcionando normalmente

02.650.833/000123

22/05/2020
09:49:31

Sr Pregoeiro, proposta encaminhada. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos
ou complementações.

Pregoeiro

22/05/2020
09:49:56

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Assim, as mensagens podem ser enviadas
para pregao@museu-goeldi e também para secop.goeldi@gmail.com

Pregoeiro

22/05/2020
09:54:15

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Sobre o armamento, enviou doc
solicitado?

02.650.833/000123

22/05/2020
09:57:20

Encaminhamos os documentos requisitados. Qualquer dúvida estamos a disposição.

Pregoeiro

22/05/2020
09:58:19

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - em analise breve, vemos que o colete na
proposta é o nivel 2-A, sendo que o Termo de Referência o solicitado é nível 3-A

Pregoeiro

22/05/2020
09:58:47

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - atenção às msg no chat

Pregoeiro

22/05/2020
09:59:09

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - repito: Verificamos que há contrato
compra de armas, favor enviar também documento que demonstre as especificações do
armamento (marca/modelo).

02.650.833/000123

22/05/2020
10:00:27

Solicitamos alguns instantes Sr Pregoeiro.
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Pregoeiro

22/05/2020
10:08:44

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Parece-me que não foi enviado todos docs
relativo a composição de custos dos insumos (uniformes e equipamentos), qual explicação?

Pregoeiro

22/05/2020
10:10:03

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Vejo que não foi enviado todos docs
relativo a composição de custos de insumos (uniformes e equipamentos).

Pregoeiro

22/05/2020
10:10:37

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Vejo que não foi enviado todos docs
relativo a composição de custos de insumos (uniformes e equipamentos).

Pregoeiro

22/05/2020
10:12:23

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - deu uma travada aqui no notebook

Pregoeiro

22/05/2020
10:19:17

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - deu uma travada no chat, precisei reiniciar
o Pc

Pregoeiro

22/05/2020
10:25:11

teste

Pregoeiro

22/05/2020
10:26:18

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - teste chat

Pregoeiro

22/05/2020
10:43:26

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - sr. licitante

Pregoeiro

22/05/2020
11:17:24

Quem está acompanhando a sessão ja deve ter percebido que o chat não está funcionando
corretamente.

Pregoeiro

22/05/2020
11:17:50

Como toda comunicação deve ser registrada no chat, e por enquanto não está funcionando
corretamente, estaremos suspendendo a sessão.

Pregoeiro

22/05/2020
11:19:05

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Agora a pouco, enviei email com este
comunicado. *para endereços existentes na proposta ou constante no SICAF

Pregoeiro

22/05/2020
11:19:26

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Programo o retorno para às 14:30h de
hoje 22.05 Esclareço que será retomado diálogo com empresa POLO SEGURANÇA.

02.650.833/000123

22/05/2020
14:38:42

Boa tarde Sr. Pregoeiro, estamos aguardando sua convocação.

Pregoeiro

22/05/2020
14:44:20

estamos de volta

Pregoeiro

22/05/2020
14:44:54

retomando o raciocinio.

Pregoeiro

22/05/2020
14:48:32

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Verificamos que há contrato compra de
armas, favor enviar também documento que demonstre as especificações do armamento
(marca/modelo).

Pregoeiro

22/05/2020
14:48:57

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - em analise breve, vemos que o colete na
proposta é o nivel 2-A, sendo que o Termo de Referência o solicitado é nível 3-A

Pregoeiro

22/05/2020
14:49:14

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Parece-me que não foi enviado todos docs
relativo a composição de custos dos insumos (uniformes e equipamentos), qual explicação?

02.650.833/000123

22/05/2020
14:50:02

Sr. Pregoeiro, solicitamos convocar anexo para envio de documentos complementares.

Sistema

22/05/2020
14:50:24

Senhor fornecedor POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI, CNPJ/CPF: 02.650.833/000123, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

02.650.833/000123

22/05/2020
14:50:30

Logo em seguida estaremos nos manifestando acerca dos questionamentos.

Sistema

22/05/2020
14:52:24

Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI, CNPJ/CPF:
02.650.833/0001-23, enviou o anexo para o grupo G1.

02.650.833/000123

22/05/2020
14:54:08

Em relação às armas: Em relação à armas: Como pode observar foi apresentado junto à
proposta contrato de aquisição de armamento, devidamente formulado e autorizado pela
Polícia Federal (conforme documentos anexos). Continua...

02.650.833/000123

22/05/2020
14:54:51

Informamos que tratou-se da aquisição de 45 Revolveres TAURUS calibre 38 de seis tiros,
conforme comprovado pela carta de anuência anexa em consonância com o contrato já
citado. A referida carta indicando os numeros dos armamentos registrados na PF.
Encaminhamos alguns documentos emitidos do sistema da PF para comprovar a condição de
regularidade das armas.

02.650.833/000123

22/05/2020
14:57:13

Em relação aos coletes: Informamos que o valor do colete Nível III-A é o mesmo do Nível IIA GG. Ademais, conhecemos as condições do edital e termo de referência, e nos
comprometemos à cumprir com todas as obrigações em perfeita consonância com o Edital.

02.650.833/000123

22/05/2020
14:58:52

Apresentamos documentos complementares que atestam a condição de fornecimentos dos
uniformes e equipamentos conforme os preços ofertados. Estamos à disposição em caso de
outros esclarecimentos que julgar necessários.

Pregoeiro

22/05/2020
15:01:16

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - certo.

Pregoeiro

22/05/2020
15:01:58

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - enviaremos propostas, docs
complementares e copia do chat para análise da Área Técnica.

02.650.833/000123

22/05/2020
15:03:18

Agradeço Sr Pregoeiro. Estamos à disposição.

Pregoeiro

22/05/2020
15:04:44

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Retornaremos na segunda-feira dia 25/05
às 14:30h, para divulgação de doc contendo a analise da proposta.

Pregoeiro

25/05/2020
14:45:19

boa tarde a todos

Pregoeiro

25/05/2020
14:45:49

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Análise da proposta apresentada pela
empresa PÓLO SEGURANÇA 01- Informamos que a empresa PÓLO SEGURANÇA elaborou
sua proposta com auxílio da planilha em excel disponibilizada junto com edital. Existente
algumas pequenas diferenças de centavos que não comprometem a proposta.

Pregoeiro

25/05/2020

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - 03- Conforme vemos, a proposta
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14:46:02

apresentou custos abaixo dos valores de limite mínimo constante no Caderno Técnico da
SEGES/Ministério Economia.

Pregoeiro

25/05/2020
14:46:12

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - 04- Os valores mínimos estabelecidos nas
Portarias da SEGES visam garantir a exequibilidade da contratação, de modo que as
propostas com preços próximos ou inferiores ao mínimo deverão comprovar sua
exequibilidade, de forma inequívoca, sob pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto
nos itens 9.4, 9.5 e 9,6 do anexo VII-A, da IN nº 05/2017. Esta previ

Pregoeiro

25/05/2020
14:46:34

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - 05- Sobre o preenchimento da proposta
faremos os seguintes comentários: POSTO DE VIGILANTE DIURNO a) No submódulo 4.1
Ausências Legais letra B: a empresa informou a estimativa percentual de 16,6361. Conforme
visto nas páginas 40 e 41 do Caderno Técnico, o cenário mínimo estipula o percentual de
20,71%

Pregoeiro

25/05/2020
14:46:54

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - para a estimativa da necessidade de
reposição de profissional. Deve-se corrigir a planilha.

Pregoeiro

25/05/2020
14:47:09

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - POSTO DE VIGILANTE NOTURNO a) No
submódulo 4.1 Ausências Legais letra B: a empresa informou a estimativa percentual de
16,6361. Conforme visto nas páginas 40 e 41 do Caderno Técnico, o cenário mínimo estipula
o percentual de 20,71% para a estimativa da necessidade de reposição de profissional.
Deve-se corrigir a planilha.

Pregoeiro

25/05/2020
14:47:26

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - 06- Ato continuo, a análise da Área
Técnica expõe os seguintes apontamentos, que copio abaixo: a) A empresa Polo Segurança
Especializada EIRELI apresenta em sua proposta contrato de compra e venda de arma de
fogo, ou seja pretende colocar à disposição do Museu Goeldi, revólveres usados.

Pregoeiro

25/05/2020
14:47:42

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Deve-se fazer algumas considerações
sobre isso: Todo e qualquer equipamento possui uma vida útil e tratando-se de um
equipamento de extrema importância para a segurança do profissional e para a execução do
objeto contratado é fundamental termos plena confiança de que estes, sem dúvidas, estão
aptos a serem utilizados sem quaisquer falhas.

Pregoeiro

25/05/2020
14:47:59

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Como armas de fogo são basicamente
feitas de metal, um fator sempre presente e que acontece independente de seu uso é a
fadiga do metal e a fadiga mecânica, claro que existem muitas

Pregoeiro

25/05/2020
14:48:17

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - muitas variáveis nessa análise mas causa
preocupação o emprego de armas de fogo desgastadas pelo uso de outra empresa,
sobretudo com relação à segurança e confiabilidade no momento crucial em que deverão ser
utilizadas.

Pregoeiro

25/05/2020
14:48:28

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - b) A empresa Polo Segurança
Especializada EIRELI apresenta divergências entre sua proposta (orçamentos apresentados)
e as descrições exigidas no Termo de Referência, exemplos:

Pregoeiro

25/05/2020
14:48:35

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - i) Coturnos: este, no orçamento, pg. 19, é
descrito de forma diferente do Termo de Referência que exige o seguinte: Coturnos em
couro ecológico; cano de 23 ou 24 cm; solado costurado e vulcanizado; proteção no bico e
na traseira de termoplásticos resinados; cor preta.

Pregoeiro

25/05/2020
14:48:45

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - ii) Colete Balístico: este, no orçamento,
pg. 18, é descrito como: PAINEL BALISTICO EVOLUTION N II-A GG. O Termo de referência é
claro e exige um Colete Balístico NÍVEL III-A, painéis com aplicação de hidro repelente,
costuras do painel balístico com fio de Kevlar, tecido capa: Ripstop.

Pregoeiro

25/05/2020
14:48:59

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - A empresa afirma, nas mensagens da
sessão pública, que o valor "do colete Nível III-A é o mesmo do Nível II-A GG.". Ora, de que
forma a empresa comprova a afirmação? Em orçamento enviado por uma licitante,
anteriormente desclassificada, o colete Nível III-A custava R$ 1.020,00.

Pregoeiro

25/05/2020
14:49:12

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Claramente são produtos com
especificações diferentes (e provavelmente possuem custos diferentes) e se a empresa
afirma que possuem o mesmo valor qual a razão de não ter apresentado o orçamento
correto?

Pregoeiro

25/05/2020
14:49:30

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - iii) Calças: este, no orçamento, pg. 21, é
descrito como CALÇA SOCIAL MASC. AZUL MARINHO TAM (?). O Termo de referência é claro
e exige calça CARGO: Calça tática militar: a) tecido Ripstop. b) 6 bolsos (2 cargo, 2 faca
frontais, 2 traseiros). c) Protetores de joelhos.

Pregoeiro

25/05/2020
14:49:38

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - iv) Camisas: Não está claro, no
orçamento, pg. 21, que a camisa possui as exigências do Termo de Referência, sobretudo
quanto ao tecido.

Pregoeiro

25/05/2020
14:49:46

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - v) Capa de colete Balístico com emblema
da empresa, este, no orçamento, pg. 21, é descrito como CAPA PARA COL. BAL. NYLON. O
Termo de referência é claro e exige que o colete seja confeccionado em tecido Ripstop, além
de porta Rádio HT removível, porta lanterna, bolsos frontais com fechamento em velcro,
entre outros.

Pregoeiro

25/05/2020
14:49:58

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - vi) Demais itens com especificação
divergente ou insuficientes: apito, algema descartável, capa de chuva, todos constantes na
página 40 da proposta.

Pregoeiro

25/05/2020
14:50:08

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - c) A empresa Polo Segurança
Especializada EIRELI NÃO apresenta orçamentos em sua proposta, dos seguintes itens: i)
Cinto: a) fita de Polipropileno. b) 01 (uma) fivela modelo 2 garras, em ferro ou aço, na cor
preta. ii) Crachá em PVC, com foto 3x4 cm colorida (impressa no crachá) e identificação
completa, incluindo tipagem sanguínea.

Pregoeiro

25/05/2020
14:50:19

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - iii) Baterias reservas para Rádio de
comunicação profissional, móvel e portátil, com bateria recarregável, para cada rádio. iv)
Boné com emblema da empresa.

Pregoeiro

25/05/2020
14:50:33

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Conclusão: A empresa irá empregar
equipamentos já usados (por outra empresa) o que causa preocupação no que tange à
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confiabilidade e segurança do armamento. A empresa apresenta equipamentos e insumos
com descrições diferentes das exigidas pelo Museu Goeldi no Termo de Referência. Há, dessa
forma, uma aparente afronta ao que foi exigido na licitação.

Pregoeiro

25/05/2020
14:50:43

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - A empresa não insere, em sua proposta,
orçamentos de equipamentos e insumos obrigatórios conforme Termo de Referência e
descritos no item c, deste email.

Pregoeiro

25/05/2020
14:50:54

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Exposto isso sugiro que: a) a empresa
apresente justificativa dos supostos, equívocos que ela cometeu, apontados por mim nesta
análise, porque representam manifesta afronta ao que foi exigido no Termo de Referência,
além de não obedecer a requisitos mínimos exigíveis dos equipamentos como colete.

Pregoeiro

25/05/2020
14:51:01

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - b) se fosse pra verificar apenas a
exequibilidade da proposta recomendo a diligencia na sede da empresa para verificar os
materiais, equipamentos e uniformes que ela insere em sua proposta e que será,
provavelmente, colocado à disposição do Museu Goeldi na contratação dos serviços. Contudo
a cotação de itens diferentes, salvo melhor juízo, contrariam o dispo

Pregoeiro

25/05/2020
14:51:11

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - contrariam o disposto no Edital e Termo de
Referência.

Pregoeiro

25/05/2020
14:51:22

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - c) Que a empresa manifeste compromisso
em apresentar teste balístico para comprovar a confiabilidade dos armamentos que ela
pretende colocar em uso por seus vigilantes no MPEG, se for o caso.

Pregoeiro

25/05/2020
14:51:43

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - 07- Diante de todo exposto, enfatizamos
que: a) A proposta da empresa PÓLO SEGURANÇA por estar abaixo do custo mínimo
disposto no Caderno Técnico da SEGES/ME, apresenta indícios de inexequibilidade, que
demanda diligências para dirimir as dúvidas existentes.

Pregoeiro

25/05/2020
14:51:50

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - b) A empresa PÓLO SEGURANÇA deverá
providenciar as correções (vide tópico 5) em suas planilhas de composição de preços
atentando para que a proposta não sofra majoração de preços.

Pregoeiro

25/05/2020
14:51:58

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - c) Esclarecemos o disposto no Edital: 8.14
Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro,
desde que não haja majoração do preço proposto.

Pregoeiro

25/05/2020
14:52:07

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - d) O ajuste de que trata este dispositivo
se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

Pregoeiro

25/05/2020
14:52:16

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - e) A empresa deverá responder a todos
apontamentos Área Técnica, principalmente no que diz respeito ao armamento, colete
balístico e uniformes.

Pregoeiro

25/05/2020
14:52:26

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - f) Para verificação da exequibilidade da
proposta, serão adotados (isoladamente ou em conjunto com outros quesitos) o disposto no
item 9.4 do Anexo VII-A da IN nº 05/2017.

Pregoeiro

25/05/2020
14:52:35

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - g) Acrescentamos que, para fins de
verificar a exequibilidade da proposta, poderá ser adotado diligências “in loco” conforme
sugerido pela Área Técnica.

Pregoeiro

25/05/2020
14:53:59

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - para melhor visualização e leitura, o
documento com analise da proposta está disponivel no seguinte link https://bit.ly/2Zluzq9

02.650.833/000123

25/05/2020
14:57:31

Boa tarde Sr. Pregoeiro, solicitamos um tempo para a leitura completa do documento. Para
posterior manifestação.

Pregoeiro

25/05/2020
14:59:51

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - ok

02.650.833/000123

25/05/2020
15:10:46

Sr. Pregoeiro, passaremos a nos manifestar quanto aos questionamentos.

Pregoeiro

25/05/2020
15:11:14

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - gnetileza responder aqui

Pregoeiro

25/05/2020
15:11:34

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - e enviar em documento autonomo
também

02.650.833/000123

25/05/2020
15:15:33

a) QUANTO À INDÍCIOS DE INEXEQUIBILIDADE: Nossa proposta foi elaborada obedecendo o
regramento legal em vigor, considerando sobretudo, o valor estimado para a contratação em
tela, que esta abaixo da nossa proposta. A análise de exequibilidade deve obedecer regras
estabelecidas pelo edital e de forma subsidiária a Lei 8.666/93, em seu art. 48.

02.650.833/000123

25/05/2020
15:20:12

Vale ressaltar que os valores da portaria obedecem apenas ESTIMATIVA, porém deve-se
considerar a nossa realidade exposta a partir da elaboração da proposta. Por fim, nossa
proposta é totalmente exequível, tanto que já executamos contratos com valores
semelhantes aos aqui propostos, qual podemos comprovar, facultado à Administração a
diligencia necessária.

02.650.833/000123

25/05/2020
15:21:18

Destarte, importa frisar que nos comprometemos à cumprir todo o exposto no Edital e seus
anexos, seguindo todas as orientações e normas vigentes.

02.650.833/000123

25/05/2020
15:23:12

b) DILIGÊNCIA: Considerando Vossa manifestação, informamos que iremos cumprir todas as
regras disposta no edital e seus anexos quando ao prestação dos serviços e fornecimento de
equipamentos, uniformes e materiais necessários à prestação dos serviços ora contratados.

02.650.833/000123

25/05/2020
15:25:41

Em consonância com a análise proferida, NOS COLOCAMOS À DISPOSIÇÃO PARA A
RELIAÇÃO DE DILIGÊNCIA A FIM DE AVALIAR OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E
UNIFORMES, conforme proposto na vossa análise "item b da conclusão", para assim
manifestar posterior decisão.

02.650.833/000123

25/05/2020
15:27:32

Nos comprometemos à cumprir todos os testes necessários à comprovar a eficiências dos
materiais, equipamentos e uniformes requisitados no edital, e sugerimos que após diligência
V.Senhoria se manifeste em análise fundamentada.

Pregoeiro

25/05/2020
15:28:55

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Conforme item 8.11 do Edital solicitamos
que nos seja enviado a proposta com planilha de custos revisada, conforme correções

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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apontadas no doc de analise

Pregoeiro

25/05/2020
15:29:24

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - A proposta revisada não poderá sofrer
majoração.

Pregoeiro

25/05/2020
15:30:00

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - O prazo será de 02 (duas) horas contados
da convocação do sistema.

02.650.833/000123

25/05/2020
15:30:28

c) PERCENTUAL DE ESTIMATIVA: imperioso destacar que o percentual de 20,71%, trata de
ESTIMATIVA proposta pelo MPOG para fins análise e definição do VALOR ESTIMADO.
Contudo, informamos que nossa empresa opera dentro do valor de 16,6361%, conforme
informado em nossa proposta.

Pregoeiro

25/05/2020
15:30:35

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Gentileza enviar junto documento
autonomo com todas as respostas aos questionamentos da Área Técnica.

Pregoeiro

25/05/2020
15:31:33

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Enviar junto todos documentos que
considere necessário para sanar as duvidas existentes.

02.650.833/000123

25/05/2020
15:32:02

Sr. pregoeiro, estaremos elaborando o documento para envio.

Pregoeiro

25/05/2020
15:35:00

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Diligências in loco, poderá a criterio da
Área Técnica, ser o ultimo recurso, ainda mais que encontramos no atual quadro de
pandemia.

Sistema

25/05/2020
15:37:51

Senhor fornecedor POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI, CNPJ/CPF: 02.650.833/000123, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro

25/05/2020
15:38:59

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - A empresa deverá responder a todos
apontamentos Área Técnica, principalmente no que diz respeito ao armamento, colete
balístico e uniformes.

Pregoeiro

25/05/2020
15:39:52

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - "Contudo, informamos que nossa empresa
opera dentro do valor de 16,6361%, conforme informado em nossa proposta."....importante
enviar documento demonstrando isto.

Sistema

25/05/2020
16:04:19

Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI, CNPJ/CPF:
02.650.833/0001-23, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro

25/05/2020
16:12:37

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - sr. licitante, cadê as respostas dos
questionamentos da Área Técnica?

Pregoeiro

25/05/2020
16:13:37

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - cadê os documentos complementares que
possam embasar sua proposta?

Pregoeiro

25/05/2020
16:15:50

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - cadê a proposta revisada?

Pregoeiro

25/05/2020
16:16:59

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - no doc enviado vc diz que: "já foi
fartamente explicitado, sobretudo no tocante à disponibilização de pessoal capacitado, além
de uniformes, materiais e equipamentos necessários"

Pregoeiro

25/05/2020
16:18:12

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - creio que as mensagens no chat não
trazem fatos elementos para sanar dúvidas sobre a proposta da empresa.

02.650.833/000123

25/05/2020
16:18:12

Sr. Pregoeiro, conforme pode se observar, no manifestamos no chat e ratificamos no
documento encaminhado. Nossa proposta contempla plenamente a execução do contrato
para cobrir 100% dos custos.

02.650.833/000123

25/05/2020
16:18:46

Os documentos apresentados contemplam todas exigências presentes no edital.

Pregoeiro

25/05/2020
16:20:05

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - sanar dúvidas não é traduzido como
formalismo exagerado conforme pressupõe em seu documento.

Pregoeiro

25/05/2020
16:32:48

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - conforme IN 05/2017 a proposta com
preços próximos ou inferiores ao mínimo deverão comprovar sua exequibilidade, de forma
inequívoca (que não dá margem a erro ou engano), sob pena de desclassificação.

02.650.833/000123

25/05/2020
16:36:53

Sr. Pregoeiro, nossa proposta tem totais condições de cobrir 100% dos custos da
contratação, conforme já demonstrado. É superior ao valor estimado pela Administração,
portanto é incabível qualquer julgamento de inexequibilidade.

Pregoeiro

25/05/2020
16:39:15

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Bem ao meu ver, a empresa não
respondeu os questionamentos da Área Técnica. E pra que não seja alegado de novo que
estou fazendo juizo de valor, o documento enviado para manifestação da Área Técnica

Pregoeiro

25/05/2020
16:50:13

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - 1-não respondeu sobre o armamento, 2não respondeu sobre uniformes..Note que a todos é oportunizado o direito de responder e
sanar dúvidas existentes.....As respostas ao questionamentos servem pra subsidiar a
tomada de decisão.

Pregoeiro

25/05/2020
16:57:49

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Estou aguardando a resposta da Área
Técnica

02.650.833/000123

25/05/2020
17:01:23

1. ARMAMENTO: já informamos que esta em perfeito funcionamento, que poderá
comprovado por meio de diligência. 2. Uniformes: nos comprometemos à entregas os
uniforme em conformidade com o edital. Já nos manifestamos sobre isso Sr. pregoeiro.

Pregoeiro

25/05/2020
17:10:52

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - .

Pregoeiro

25/05/2020
17:29:17

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Não consegui retorno da Área Técnica,
encerraremos por hoje.

Pregoeiro

25/05/2020
17:29:56

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - retornaremos amanhã dia 26.05 às
09:30h

02.650.833/000123

25/05/2020
17:32:57

Positivo Sr. Pregoeiro. Estaremos a disposição.

Pregoeiro

26/05/2020
14:37:26

teste chat
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Pregoeiro

26/05/2020
14:42:15

a) Primeiramente comunico que a empresa PÓLO SEGURANÇA enviou hoje pela manhã email ao endereço pregao@museu-goeldi.br Para dar publicidade a todos, informo que cópia
de e-mail está disponível no link https://bit.ly/2Zluzq9

Pregoeiro

26/05/2020
14:42:31

b) Em síntese a empresa diz no e-mail que “por razão adversa, o arquivo anexado não
continha nossos esclarecimentos que faziam parte da manifestação.....que invoca a
aplicação do princípio da razoabilidade, para compreender o ocorrido e privilegiar a busca
pelo melhor preço para a contratação em tela, sem prejuízo à disputa do certame.

Pregoeiro

26/05/2020
14:42:44

c) Nota-se que a Carta/Declaração enviada hoje é basicamente a mesma carta/declaração
enviada ontem acrescida de informações que já haviam sido relatadas pela empresa no chat,
e acrescida de novos esclarecimentos.

Pregoeiro

26/05/2020
14:42:56

d) Conforme pode visto no chat, a empresa começou a postar suas esclarecimentos às
15:15.....ato contínuo foi solicitado o envio da proposta readequada às 15:37h.....sendo que
a empresa PÓLO SEG. enviou a carta/declaração às 16:04 h....foram feitos novos
questionamentos e a sessão encerrou-se às 17:32h.

Pregoeiro

26/05/2020
14:43:12

e) Conforme visto acima, a empresa PÓLO (assim como a NORSEG e PROTHEUS) teve a
oportunidade de enviar os documentos e esclarecimentos, inclusive pôde usar do mesmo
tempo (duas horas) para enviar a documentação necessária para sanar todos os
questionamentos apontados pela Área Técnica e demonstrar a exequibilidade de sua
proposta

Pregoeiro

26/05/2020
14:43:26

f) Assim, não há como ser razoável para aceitar a carta/declaração enviada hoje e ao
mesmo tempo não causar prejuízo à disputa do certame. Pelo contrário, ao aceitar um
documento enviado de forma intempestiva estaríamos por certo quebrando a isonomia no
julgamento das propostas.

Pregoeiro

26/05/2020
14:43:37

g) Dito isto, passaremos a expor a análise das respostas apresentadas pela empresa PÓLO
SEG. na sessão de 25.05.2020.

Pregoeiro

26/05/2020
14:44:42

mais uns instantes.

Pregoeiro

26/05/2020
14:48:23

apenas um esclarecimento: no doc 06 que trata do email do PÓLO o email informa que tem
"08 anexos"....esclareço que veio apenas 01 documento! Nosso webmail considera todos
elementos do email (imagens, arquivos) como anexo!

Pregoeiro

26/05/2020
14:49:45

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - mais uns instantes.

Pregoeiro

26/05/2020
15:05:04

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Análise da CARTA/DECLARAÇÃO
apresentada pela empresa PÓLO SEGURANÇA

Pregoeiro

26/05/2020
15:05:16

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - 01- Na Sessão do dia 25/05 foi divulgado
documento com análise da proposta da empresa PÓLO SEGURANÇA. Informado que sua
proposta apresenta indícios de inexequibilidade, e que havia necessidade sanar as dúvidas
existentes.

Pregoeiro

26/05/2020
15:05:31

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - 02- Conforme tópico 05 foi solicitado que
a empresa procedesse com correção em sua proposta no que tange ao percentual de
incidência para reposição de profissional. Ocorre que a empresa não procedeu com as
correções, se limitou a informar no chat que o percentual de 16,6361 é o habitual utilizado
por sua empresa.

Pregoeiro

26/05/2020
15:05:48

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Tampouco juntou documento que
corrobore a informação.

Pregoeiro

26/05/2020
15:06:09

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - 03- Foi solicitado à empresa para
responder a todos apontamentos Área Técnica, principalmente no que diz respeito ao
armamento, colete balístico e uniformes. Ocorre que a empresa não respondeu às todas as
dúvidas levantadas. Não apresentou documentos complementares que corrobore seu
posicionamento.

Pregoeiro

26/05/2020
15:06:17

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Enviou apenas uma carta/declaração que
de forma resumida expõe:

Pregoeiro

26/05/2020
15:06:35

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - “que se compromete em à cumprir as
exigências necessárias para execução do objeto.....que as dúvidas foram fartamente
explicitadas de acordo com que determina o instrumento convocatório....que proposta é
EXEQUÍVEL não cabendo reformas, todos os insumos oferecidos estão em conformidade com
o exigido para a contratação

Pregoeiro

26/05/2020
15:06:48

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - que o Museu Goeldi está com formalismo
exagerado, conduta amplamente rechaçada pelos órgãos de controle e fiscalização..

Pregoeiro

26/05/2020
15:07:09

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - .....que se colocamos à disposição par
fazer cumprir as orientações presentes no próprio parecer emitido pelo MPEG, para fins de
realização de diligências necessárias, à comprovar todas as condições de regularidade desta
licitantes em relação ao cumprimento das regras do edital.”

Pregoeiro

26/05/2020
15:08:08

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - 04- Ato continuo, a Área Técnica emitiu a
análise que copio abaixo: A Empresa Polo Segurança Especializada EIRELI, AFIRMA que
"nossa proposta é EXEQUÍVEL não cabendo reformas, todos os insumos oferecidos estão em
conformidade com o exigido para a contratação". Equivoca-se a empresa porque o Colete
Balístico, item fundamental, no orçamento enviado pela empre

Pregoeiro

26/05/2020
15:08:21

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - é descrito como: PAINEL BALISTICO
EVOLUTION N II-A GG. O Termo de referência é claro e exige um Colete Balístico NÍVEL IIIA, painéis com aplicação de hidro repelente, costuras do painel balístico com fio de Kevlar,
tecido capa: Ripstop. A empresa afirma, nas mensagens da sessão pública, que o valor "do
colete Nível III-A é o mesmo do Nível II-A GG.".

Pregoeiro

26/05/2020
15:08:35

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Ora, foi questionado à empresa essa
afirmação e solicitado justificativa sobre de que forma a empresa comprovaria a afirmação.
Em orçamento enviado por uma licitante, anteriormente desclassificada, o colete Nível III-A
custava R$ 1.020,00. Claramente são produtos com especificações diferentes (e
provavelmente possuem custos diferentes)

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Pregoeiro

26/05/2020
15:08:44

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - e se a empresa afirma que possuem o
mesmo valor qual a razão de não ter apresentado o orçamento correto?. Diversos outros
itens, a exemplo de uniformes também estão em desacordo.

Pregoeiro

26/05/2020
15:08:55

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Ao AFIRMAR que sua proposta possui
todos os insumos em conformidade com o exigido a empresa comete uma incorreção porque
foi demonstrado que ela enviou documentos em que resta claro a desconformidade com o
exigido.

Pregoeiro

26/05/2020
15:09:06

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Foi dado a oportunidade para que a
empresa justificasse essas incongruências, no entanto, quando poderia apenas justificar
nossos habituais questionamentos (como vem sendo a tônica deste processo, basta observar
nas demais comunicações), ela reitera e afirma que não cabe reforma.

Pregoeiro

26/05/2020
15:09:42

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Gostaria de salientar e destacar um
excerto da manifestação da empresa que declara que "as supostas divergências suscitadas
não coadunam com os ditames presentes no regramento legal, em desobediência aos
princípios basilares que regem as contratações públicas, levando a Administração descambar
para o formalismo exagerado, conduta amplamente rechaçada pelos ó

Pregoeiro

26/05/2020
15:10:06

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - É significativo e necessário que TODAS as
licitantes entendam que o Edital e todos seus anexos, em um processo licitatório, possuem
caráter vinculativo (antes do edital ser publicado todo o processo passa por diversos crivos:
jurídicos, orçamentários e administrativos), ou seja, não cabe ao pregoeiro, à equipe de
apoio, à Administração Pública ou qualquer en

Pregoeiro

26/05/2020
15:10:26

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - entidade alterar ou mitigar seus termos
por um ato de vontade, isso sim infringiria o princípio da legalidade, moralidade e
impessoalidade, algo impensável para a equipe que coordena este processo licitatório. Se
nas descrições é exigido Y será questionada qualquer proposta de qualquer empresa que
apresente X, 2Y ou Y/2!.

Pregoeiro

26/05/2020
15:10:37

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Assim procedemos e dessa forma será
conduzida nossas ações até o término do processo.

Pregoeiro

26/05/2020
15:10:51

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Por fim, a atividade do pregoeiro e da
equipe de apoio é homogênea e demonstra bom senso e isonomia com todas as licitantes,
portanto contesto a inferência de que há um "formalismo exagerado", o que há são
questionamentos simples e que requerem respostas simples (se houver como responder,
obviamente).

Pregoeiro

26/05/2020
15:15:19

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Exposto isso, a empresa não enviou
resposta aos elementares questionamentos do pregoeiro e da equipe técnica, assim, salvo
melhor juízo, sua proposta deve ser indeferida. É a análise.

Pregoeiro

26/05/2020
15:15:31

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - 05- Diante de todo exposto, enfatizamos
que: a) A proposta da empresa PÓLO SEGURANÇA por estar abaixo do custo mínimo
disposto no Caderno Técnico da SEGES/ME, apresenta indícios de inexequibilidade. Foram
solicitados esclarecimento à pontos indicados pela Área Técnica principalmente no tocante
aos custos de insumos (armamento, colete balístico, uniformes).

Pregoeiro

26/05/2020
15:15:50

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - b) De acordo com análise da Área Técnica
(vide tópico 04 acima), a empresa PÓLO SEG. não respondeu e não enviou doc
complementar sobre questionamentos acerca do estado de conservação do armamento; não
respondeu e não enviou doc complementar sobre as divergências entre o tipo de Uniforme
especificado no Termo de Referência e aquele cotado na proposta;

Pregoeiro

26/05/2020
15:16:00

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - não respondeu a contento e não enviou
doc complementar sobre os coletes balísticos.

Pregoeiro

26/05/2020
15:16:24

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - c) Conforme visto acima, assim como às
outras empresas (NORSEG e PROTHEUS), foi oportunizado que a empresa PÓLO SEG.
corrigisse sua proposta, apresentasse justificativas e documentos complementares para
embasar o julgamento e aceitação da proposta. Conforme dito no tópico 03 acima, ela
limitou-se a apresentar uma carta contendo justificativas genericas.

Pregoeiro

26/05/2020
15:17:36

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - d) A empresa PÓLO em sua
Carta/declaração, diz que “o Museu Goeldi está com formalismo exagerado, conduta
amplamente rechaçada pelos órgãos de controle e fiscalização”. Ora, conforme bem
apontado pela Área Técnica estamos seguindo os mesmos procedimentos isonômicos e
razoáveis para todas as licitantes.

Pregoeiro

26/05/2020
15:22:11

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - e) Conforme já mencionado diversas vezes
os esclarecimentos e documentos complementares solicitados pela Equipe do Pregão,
servem para sanar as dúvidas e subsidiar a análise da proposta, veja que a empresa deve
de forma inequívoca (que não dá margem a erro ou engano) demonstrar a exequibilidade de
sua proposta.

Pregoeiro

26/05/2020
15:25:04

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - f) Veja que algo que a empresa qualifica
como “formalismo exagerado” trata-se de procedimento de praxe instituído pela IN nº
05/2017 e termos que constam no Edital. Que não são práticas exageradas, mas sim
razoáveis, que encontra amparo em conceitos republicanos e democráticos dando às
empresas a oportunidade de esclarecer dúvidas.

Pregoeiro

26/05/2020
15:25:22

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - 06- Diante de todo exposto, concluímos
que a empresa PÓLO SEGURANÇA não demonstrou de forma inequívoca que sua proposta é
exequível. Além disso, sua proposta encontra-se em desacordo com especificações do Termo
de referência. Assim, será desclassificada por não atentar para os itens 8.4.1, 8.4.3, 8.9.1,
8.11 todos do Edital.

Pregoeiro

26/05/2020
15:29:50

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - documento em pdf já encontra-se
disponível no link https://bit.ly/2Zluzq9

Pregoeiro

26/05/2020
15:38:07

Para POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI - Passaremos à convocação da próxima
colocada.

Pregoeiro

26/05/2020
15:44:23

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - Pelo que vimos a empresa cadastrou a proposta,
juntamente com todos seus documentos de Habilitação (que serão analisados
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posteriormente)

Pregoeiro

26/05/2020
15:44:34

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - Conforme previsto no edital estaremos solicitando
que nos envie sua proposta de preços ajustada ao seu lance final.

Pregoeiro

26/05/2020
15:44:50

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - Conforme informado em outros momentos no chat,
deve-se corrigir a planilha de insumos para constar quantidade 01 (um) no livro de
ocorrência, rádio comunicador e bateria p/ radio comunicador.

Pregoeiro

26/05/2020
15:45:00

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - Sobre as alíquotas do Sistema S, conforme já
informado anteriormente...há mandado de segurança suspendendo a MP 932/2020, assim
deve-se adotar alíquotas normais quais sejam: SESI 1,50% e SENAI 1,00%

Pregoeiro

26/05/2020
15:45:14

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - A proposta deve ser elaborada em conformidade com
a planilha Excel divulgada junto com Edital.

Pregoeiro

26/05/2020
15:45:25

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - Solicitamos que tanto a proposta, bem como todas as
planilhas de custos sejam enviadas no formato PDF.

Pregoeiro

26/05/2020
15:45:35

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - A proposta deverá ser acompanhada com todas as
planilhas de custos correspondentes. Conforme Anexo 05, a licitante deverá encaminhar
juntamente com sua proposta, Cotação de Preços ou Nota Fiscal ou Faturas, obtidas junto a
empresas do ramo, com finalidade de verificarmos os preços praticados dos insumos
(uniformes, materiais de consumo, equipamentos)

Pregoeiro

26/05/2020
15:45:59

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - O prazo de envio da proposta com os demais
documentos solicitados será de 02 (duas) horas contados da convocação do sistema.

Sistema

26/05/2020
15:46:18

Senhor fornecedor BELEM RIO SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.433.496/0001-90, solicito
o envio do anexo referente ao grupo G1.

17.433.496/000190

26/05/2020
15:47:30

Boa tarde Sr. Pregoeiro.

17.433.496/000190

26/05/2020
15:47:51

Estamos enviando conforme solicitado.

Sistema

26/05/2020
15:48:59

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELEM RIO SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF:
17.433.496/0001-90, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro

26/05/2020
15:57:12

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - baixando aqui

Pregoeiro

26/05/2020
16:05:34

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - prezados sr. como de praxe iremos submeter vossa
proposta para manifestação da Área Técnica.

Pregoeiro

26/05/2020
16:09:39

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - reagendamos para amanhã dia 27.05 às 16:00h

Pregoeiro

26/05/2020
16:10:54

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - Como também estou vendo questões pra renovação
de meu certificado digital que vencerá na semana que vem...não confirmo se analise será
divulgada mesmo amanhã.

Pregoeiro

26/05/2020
16:11:17

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - qualquer mudança, deixo registrado no chat e mando
msg por email pra todos.

17.433.496/000190

26/05/2020
16:12:50

Ciente, Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro

26/05/2020
16:15:57

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - um esclarecimento a todos: lá naquele link do google
drive tem uma pasta contendo as propostas analisadas...pra facilitar analise da área técnica
eu junto todos os docs em um único arquivo. por isso que muitas vezes a área técnica faz
menção à paginas.

Pregoeiro

26/05/2020
16:16:37

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - não é nada de mais, apenas esqueci de mencionar de
inicio da licitação.

Pregoeiro

26/05/2020
16:17:05

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - até amanhã.

Pregoeiro

27/05/2020
16:07:16

boa tarde a todos

Pregoeiro

27/05/2020
16:07:23

mais uns instantes

Pregoeiro

27/05/2020
16:41:36

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - Análise da proposta apresentada pela empresa
BELÉM RIO SEGURANÇA. 01- Informamos que a empresa BELÉM RIO elaborou sua proposta
com auxílio da planilha em excel disponibilizada junto com edital. Existente algumas
pequenas diferenças de centavos que não comprometem a proposta.

Pregoeiro

27/05/2020
16:41:56

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - 03- Conforme vemos a proposta apresentou custos
abaixo dos valores de limite mínimo constante no Caderno Técnico da SEGES/Ministério
Economia.

Pregoeiro

27/05/2020
16:42:10

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - 04- Os valores mínimos estabelecidos nas Portarias
da SEGES visam garantir a exequibilidade da contratação, de modo que as propostas com
preços próximos ou inferiores ao mínimo deverão comprovar sua exequibilidade, de forma
inequívoca, sob pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto nos itens 9.4, 9.5 e 9,6
do anexo VII-A, da IN nº 05/2017.

Pregoeiro

27/05/2020
16:43:47

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - 05- Sobre o preenchimento da proposta faremos os
seguintes comentários: POSTO DE VIGILANTE DIURNO a) No módulo 3– Provisão para
rescisão: a planilha apresenta o valor de R$ 231,59 no total do Módulo 3. A memória de
cálculo é 196,61 + 25,38 - 9,60 Assim o total do Módulo 3 será de R$ 212,39. Deve-se
corrigir a planilha.

Pregoeiro

27/05/2020
16:43:59

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - b) No submódulo 4.1 Ausências Legais: com as
correções citadas acima, a Base de cálculo será automaticamente alterada. Assim, o
submódulo 4.1 será no total de R$ 215,40

Pregoeiro

27/05/2020
16:44:14

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - c) Com as correções citadas acima, a Base de cálculo
do Módulo 6 será automaticamente alterada para R$ 4.123,45.
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Pregoeiro

27/05/2020
16:44:29

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - POSTO DE VIGILANTE NOTURNO a) No módulo 3–
Provisão para rescisão: a planilha apresenta o valor de R$ 275,62 no total do Módulo 3. A
memória de cálculo é 233,68 + 30,27 - 11,68 Assim o total do Módulo 3 será de R$ 252,26.
Deve-se corrigir a planilha.

Pregoeiro

27/05/2020
16:44:39

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - b) No submódulo 4.1 Ausências Legais: com as
correções citadas acima, a Base de cálculo será automaticamente alterada. Assim, o
submódulo 4.1 será no total de R$ 255,60

Pregoeiro

27/05/2020
16:44:48

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - c) Com as correções citadas acima, a Base de cálculo
do Módulo 6 será automaticamente alterada para R$ 4.308,63.

Pregoeiro

27/05/2020
16:45:59

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - 06- Ato continuo, a análise da Área Técnica expõe os
seguintes apontamentos, que copio abaixo: Segue análise: a) A empresa Belém Rio
Segurança EIRELI apresenta sua proposta com os itens (qualitativamente e
quantitativamente) em conformidade com o exigido no Termo de Referência:

Pregoeiro

27/05/2020
16:46:19

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - Vejamos, 1. Apresentou o REVOLVER TAURUS, MOD
82 06 TIROS, CAL 38, CANO 101MM, OXIDADO ALTO BRILHO: a) cabo de borracha. b) ação:
simples e dupla. c) sistema de segurança contra disparos acidentais através da barra de
percussão, em conformidade com o exigido no Termo de Referência na página 23 da
proposta.

Pregoeiro

27/05/2020
16:46:28

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - 2. Apresentou o PAINEL BALÍSTICO III-A GG
Especificações: Colete Balístico Nível III-A: a) painéis com aplicação de hidro repelente. b)
costuras do painel balístico com fio de Kevlar®. c) tecido capa: Ripstop. d) cor preta e)
validade da placa balística: 5 anos, em conformidade com o exigido no Termo de Referência
na página 21 da proposta.

Pregoeiro

27/05/2020
16:46:41

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - 3. Apresentou itens de UNIFORME como: CALÇA
TÁTICA MILITAR a) tecido Ripstop. b) 6 bolsos (2 cargo, 2 faca frontais, 2 traseiros). c)
Protetores de joelhos; CAMISA mangas compridas c/ emblema da empresa: a) tecido
Ripstop. b) leve e respirável. c) Prot.de cotovelos. d) fechamento principal e mangas através
de botões. e) prega posterior. f) gola clássica.;

Pregoeiro

27/05/2020
16:46:50

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - COTURNO a) em couro ecológico. b) cano de 23 ou
24 cm. c) solado costurado e vulcanizado. d) proteção no bico e na traseira de
termoplásticos resinados. e) cor preta; e demais peças, em conformidade com o exigido no
Termo de Referência na página 17 da proposta.

Pregoeiro

27/05/2020
16:46:59

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - E assim por diante a empresa apresentou os demais
equipamentos e insumos atendendo e em conformidade com as descrições constantes no
Termo de Referência.

Pregoeiro

27/05/2020
16:47:07

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - b) A empresa apresenta orçamentos com descrições
compatíveis e condizentes com aquelas descritas no Termo de Referência.

Pregoeiro

27/05/2020
16:47:16

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - Exposto isso, a proposta da empresa Belém Rio
Segurança EIRELI, nos aspectos técnicos descritos acima, foi aprovada sem ressalva. Salvo
melhor juízo, é o parecer.

Pregoeiro

27/05/2020
16:47:32

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - 07- Diante de todo exposto, enfatizamos que: a) A
empresa BELÉM RIO SEG. deverá providenciar as correções em suas planilhas de
composição de preços atentando para que a proposta não sofra majoração de preços

Pregoeiro

27/05/2020
16:47:48

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - b) Conforme disposto no Edital: 8.14 Erros no
preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A
planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não
haja majoração do preço proposto.

Pregoeiro

27/05/2020
16:48:08

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - c) A proposta da empresa BELÉM RIO SEG. por estar
abaixo do custo mínimo disposto no Caderno Técnico da SEGES/ME, apresenta indícios de
inexequibilidade, que demanda diligências para dirimir as dúvidas existentes.

Pregoeiro

27/05/2020
16:48:19

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - d) Conforme dispõe os itens 8.8 e 8.9.1 do edital,
como forma de diligências para verificação da exequibilidade da proposta, serão adotados
(isoladamente ou em conjunto com outros quesitos) o disposto no item 9.4 do Anexo VII-A
da IN nº 05/2017, destacado abaixo:

Pregoeiro

27/05/2020
16:48:31

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - 9.4. Se houver indícios de inexequibilidade da
proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá
ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666, de 1993, para efeito de
comprovação de sua exequibilidade, podendo ser adotado, dentre outros, os seguintes
procedimentos:

Pregoeiro

27/05/2020
16:48:50

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - a) questionamentos junto à proponente para a
apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de
inexequibilidade; e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; f) verificação de
outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa
privada; h) verificação de notas fiscais dos produtos adq

Pregoeiro

27/05/2020
16:49:10

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - e) Pois bem, conforme apontou a Área Técnica em
sua análise, a empresa BELÉM RIO SEG. apresentou sua proposta atendendo a todos os
requisitos contidos no Termo de Referência em especial a cotação correta dos insumos
(uniformes e equipamentos)

Pregoeiro

27/05/2020
16:49:23

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - Constatamos que a proposta veio acompanhada de
documentos (faturas, cotações e/ou notas fiscais) que demonstram os custos dos insumos.
Enviado também com a proposta cópias de contratos com CEPLAC e Green Ville.

Pregoeiro

27/05/2020
16:49:46

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - f) Assim a análise da proposta em conjunto com os
documentos complementares, não deixam surgir dúvidas que a composição de custos ora
apresentados, observam precipuamente os preços praticados pelo mercado.

Pregoeiro

27/05/2020
16:50:00

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - O conjunto, proposta (atendendo ao disposto no TR)
+ documentos complementares demonstrando a origem dos custos nos faz concluir que a
proposta da empresa BELÉM RIO SEG. é atende ao disposto no edital e na IN nº 05/2017
sendo considerada exequível.
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Pregoeiro

27/05/2020
16:50:17

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - 08- Diante de todo exposto, a empresa BELÉM RIO
SEG., deverá atentar às recomendações citadas acima no tópico 05, e proceder com as
retificações em suas planilhas de custos sem majorar o preço final.

Pregoeiro

27/05/2020
16:50:47

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - documento em pdf com análise já encontra-se
disponível no link https://bit.ly/2Zluzq9

Sistema

27/05/2020
16:52:04

Senhor fornecedor BELEM RIO SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.433.496/0001-90, solicito
o envio do anexo referente ao grupo G1.

17.433.496/000190

27/05/2020
16:52:33

Sr. Pregoeiro,

17.433.496/000190

27/05/2020
16:53:51

A fórmula da planilha será ajustada para assim atender as alterações solicitadas.

Pregoeiro

27/05/2020
16:56:06

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - Conforme item 8.11 do Edital solicitamos que nos
seja enviado a proposta com planilha de custos revisada, conforme correções apontadas no
doc de analise

Pregoeiro

27/05/2020
16:56:17

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - A proposta revisada não poderá sofrer majoração.

Pregoeiro

27/05/2020
16:56:26

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - O prazo será de 02 (duas) horas contados da
convocação do sistema.

17.433.496/000190

27/05/2020
16:58:44

Sr. Pregoeiro, confirme a Base de cálculo do modulo 6, posto noturno.

17.433.496/000190

27/05/2020
16:59:20

Nossa base atualizada está dando R$ 4.878,47.

Pregoeiro

27/05/2020
17:01:12

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - um instante

Pregoeiro

27/05/2020
17:03:25

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - vou revisar aqui

Pregoeiro

27/05/2020
17:06:04

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - o sr. está correto, a base de cálculo do Módulo 06 é
R$ 4.878,47

Pregoeiro

27/05/2020
17:07:02

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - o valor mencionado no doc de analise na verdade
seria base de calculo do submodulo 4.1

Pregoeiro

27/05/2020
17:07:13

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - pedimos desculpas pelo equívoco.

17.433.496/000190

27/05/2020
17:09:03

Estamos enviando a planilha com as adequações solicitadas.

Sistema

27/05/2020
17:09:36

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELEM RIO SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF:
17.433.496/0001-90, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro

27/05/2020
17:17:39

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - um instante

Pregoeiro

27/05/2020
17:27:35

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - Após a análise e correções apontadas, procedemos
com Aceitação da Proposta.

Pregoeiro

27/05/2020
17:27:50

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - Encerramos por hoje

Pregoeiro

27/05/2020
17:28:43

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - Retornaremos amanhã dia 28.05 às 10:30h para
realizar fase de HABILITAÇÃO.

Pregoeiro

28/05/2020
10:40:57

Bom dia a todos

Pregoeiro

28/05/2020
10:53:43

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - Análise da documentação apresentada pela empresa
BELÉM RIO SEGURANÇA, para fins de HABILITAÇÃO. 01- A empresa BELÉM RIO SEG.
atendeu aos itens 5.1 e 5.2 do edital, pois cadastrou os documentos de Habilitação
juntamente com sua proposta.

Pregoeiro

28/05/2020
10:54:00

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - 02- Ressaltamos também o disposto no item 5.3 do
edital: “Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas”.

Pregoeiro

28/05/2020
10:54:09

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - 03- Foi consultado o Sistema SICAF - não sendo
encontrado nenhum impedimento de licitar /contratar.

Pregoeiro

28/05/2020
10:54:18

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - 04- Foi consultado Sistema do TCU - não sendo
encontrado nenhum impedimento de licitar/ contratar.

Pregoeiro

28/05/2020
10:54:29

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - 05- Quanto à Habilitação Jurídica destacamos o
seguinte: a) Apresentou Ato Constitutivo e alterações, juntamente com identificação do
sócio/administrador da empresa. b) Apresentou documento de Alvará nº 7.948 emitido pela
Departamento de Polícia Federal, válido por um ano e publicado no DOU em 24/12/2019.

Pregoeiro

28/05/2020
10:54:50

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - 06- Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista
destacamos o seguinte: a) Foi consultado o Sistema SICAF que demonstrou que
regularidade fiscal e trabalhista da empresa. b) Apresentou Alvará de Funcionamento
emitido pela Prefeitura de Belém. c) Apresentou prova de Regularidade junto à Fazendo
Municipal - Prefeitura de Belém.

Pregoeiro

28/05/2020
11:00:02

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - 07- Quanto à Qualificação Econômico-Financeira
destacamos o seguinte: a) Apresentou Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial
dentro da validade 14.06.2020 (nota-se que consta dois processos vinculados à empresa,
mas que são relacionados a ações judiciais de falência ou recuperação judicial).

Pregoeiro

28/05/2020
11:00:17

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - b) Apresentou Balanço Patrimonial do ano 2019
acompanhado da certidão de regularidade do Contador.

Pregoeiro

28/05/2020
11:00:30

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - c) Balanço apresentado demonstrou boa situação
financeira da empresa, com índices acima de 01. Liquidez Geral (LG)=2,67 Solvência Geral
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(SG)=2,86 e Liquidez Corrente (LC)=3,28

Pregoeiro

28/05/2020
11:00:54

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - d) Balanço apresentado demonstrou Capital
Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro: R$ 8.580.675,79 atendendo ao mínimo de
16,66% do valor estimado da contratação (R$ 313.808.65).

Pregoeiro

28/05/2020
11:01:01

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - e) Balanço apresentado demonstrou Patrimônio
líquido de R$ 8.587.579,29, atendendo ao mínimo de 10% do valor estimado da contratação
(R$ 188.360,53).

Pregoeiro

28/05/2020
11:01:11

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - f) Apresentou Declaração de Contratos Firmados
demonstrando que 1/12 avos dos contratos firmados (R$ 2.935.026,77) são superiores ao
patrimônio líquido da empresa R$ 8.587.579,29.

Pregoeiro

28/05/2020
11:01:21

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - g) A Declaração de contratos firmados veio
acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício
social.

Pregoeiro

28/05/2020
11:04:37

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - 08- Quanto à Qualificação Técnica destacamos o
seguinte: a) Apresentou Alvará nº 7.948 emitido pela Departamento de Polícia Federal,
válido por um ano e publicado no DOU em 24/12/2019.

Pregoeiro

28/05/2020
11:05:06

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - b) Apresentou Atestado de Capacidade Técnica
emitido pelo INCRA-Marabá em 03/03/2020 e vinculado ao Contrato nº 004/2016. O
referido Contrato teve vigência iniciada em 16/12/2016 e veio acompanhado de renovações
contratuais que demonstram sua vigência até 16/12/2020. O atestado demonstrou a
execução com 10 (dez) postos armados.

Pregoeiro

28/05/2020
11:05:20

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - c) Apresentou Atestado de Capacidade Técnica
emitido pela COSANPA em 26/12/2019 e vinculado ao Contrato nº 061/2017. O referido
atestado veio acompanhado de renovações contratuais que demonstram sua vigência até
18/12/2020. O atestado demonstrou a execução com 09 (nove) postos armados.

Pregoeiro

28/05/2020
11:05:49

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - d) Apresentou Atestado de Capacidade Técnica
emitido pela SEDEME/PARÁ em 01/10/2019 e vinculado ao Contrato nº 011/2016. O referido
Contrato teve vigência iniciada em 31/10/2016 e veio acompanhado de renovações
contratuais que demonstram sua vigência até 29/02/2020. O atestado demonstrou a
execução com 02 (dois) postos armados.

Pregoeiro

28/05/2020
11:06:04

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - e) Apresentou Atestado de Capacidade Técnica
emitido pela SEEL/PARÁ em 07/08/2019 e vinculado ao Contrato nº 013/2017. O referido
Contrato teve vigência iniciada em 11/07/2017 e veio acompanhado de renovações
contratuais que demonstram sua vigência até 11/07/2020. O atestado demonstrou a
execução com 09 (nove) postos armados.

Pregoeiro

28/05/2020
11:10:50

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - f) Conforme item 9.11.6 do edital, a empresa deverá
comprovar a experiência mínima de 03 (três) anos na prestação dos serviços, sendo aceito o
somatório de atestados de períodos diferentes não havendo obrigatoriedade de os 03 (três)
anos serem ininterruptos.

Pregoeiro

28/05/2020
11:11:03

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - g) Assim, desconsiderando os períodos
concomitantes, e tendo por base o contrato mais antigo datado de 31/10/2016 até a
presente data (28.05.2020) constatamos que a empresa Belém Rio Seg. apresentou
experiência de 03 (três) anos e 07 (sete meses) de experiência, atendendo ao disposto no
item 9.11.6 do edital.

Pregoeiro

28/05/2020
11:11:17

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - h) A análise dos atestados demonstrou também que
a empresa Belém Rio Seg. vem executando contratos com quantitativo somado de 30
(trinta) postos, atendendo ao disposto no item 9.11.2 do edital, ou seja, superior ao mínimo
de 50% estabelecido (08 postos).

Pregoeiro

28/05/2020
11:11:26

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - i) A empresa Belém Rio Seg. também enviou
Declaração onde opta por não realizar a vistoria técnica.

Pregoeiro

28/05/2020
11:13:51

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - 09- Diante de todo exposto, a empresa BELÉM RIO
SEG., por ter atendido a todos os requisitos constantes no Edital, será devidamente
Habilitada e declarada vencedora no Pregão nº 03/2020.

Pregoeiro

28/05/2020
11:14:51

Para BELEM RIO SEGURANCA EIRELI - documento em pdf com análise já encontra-se
disponível no link https://bit.ly/2Zluzq9

Sistema

28/05/2020
11:17:30

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro

28/05/2020
11:17:50

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/05/2020 às 11:40:00.

Pregoeiro

28/05/2020
11:45:39

Informo a todos, que houve registro de intenção de recursos apresentada pela empresa
PROTHEUS VIGILÂNCIA.

Pregoeiro

28/05/2020
11:46:32

Em atenção ao aludido Acordão 339/2010-TCU mencionado pela recorrente, estaremos
abrindo os prazos recursais previstos no edital.

Pregoeiro

28/05/2020
11:55:20

Estaremos encerrando a sessão.

Pregoeiro

28/05/2020
11:57:16

Ratifico aqui, que as análises deste Pregoeiro juntamente com apoio da Área Técnica foram
feitas com objetividade, razoabilidade e isonomia entre os licitantes.

Pregoeiro

28/05/2020
11:59:01

E que todos tenham em mente que, a proposta de menor preço nem sempre se traduz como
a proposta mais vantajosa.

Pregoeiro

28/05/2020
12:00:25

Às empresas interessadas, peço que acompanhem o comprasnet para ver o desdobramento
dos recursos e contra-razões.

Pregoeiro

28/05/2020
12:01:32

à PROTHEUS solicitamos recurso consubstanciado e objetivo, de modo a não inferir num ato
meramente protelatório.

Pregoeiro

28/05/2020
12:01:55

Agradeço a atenção e participação de todos.

Pregoeiro

28/05/2020

Bom final de semana a todos.
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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
12:02:19

Eventos do Pregão
Evento
Abertura de Prazo
Informado
Fechamento de
Prazo

Data/Hora

Observações

28/05/2020 11:17:30 Abertura de prazo para intenção de recurso
28/05/2020 11:17:50 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/05/2020 às 11:40:00.

Data limite para registro de recurso: 02/06/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 05/06/2020.
Data limite para registro de decisão: 12/06/2020.
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:03 horas do dia 28 de maio de 2020, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DILSON AUGUSTO DE ARAUJO JUNIOR
Pregoeiro Oficial
TIAGO SILVA MOTA
Equipe de Apoio

Voltar
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