
Processo Eletrônico

23790.250209.2020-11

Data
27/03/2020
21:42:46

Setor de Origem
SER - SER-COMPRAS

Tipo
Licitação:
Pregão
Eletrônico

Assunto
Pregão Eletrônico Tradicional - Contratação de Empresa Especializada em Prestação de
Serviços de Vigilância Armada e Desarmada - IF Baiano - Campus Serrinha

Interessados
Addla Thaine Santos Oliveira Morais, Kerdoval da Silva Souza, Leandro dos Santos Damasceno, Othon Jose
Lima do Sacramento

Situação
Em trâmite

Trâmites

12/05/2020 19:56

Recebido por: SER-COMPRAS: Laercio dos Santos Cristo

20/04/2020 14:09

Enviado por: SER-DAP: Kerdoval da Silva Souza

01/04/2020 13:38

Recebido por: SER-DAP: Kerdoval da Silva Souza

01/04/2020 12:23

Enviado por: SER-DAP: Kerdoval da Silva Souza

01/04/2020 12:19

Recebido por: SER-DAP: Kerdoval da Silva Souza

01/04/2020 12:19

Enviado por: SER-DG: Leandro dos Santos Damasceno

01/04/2020 12:15

Recebido por: SER-DG: Leandro dos Santos Damasceno

01/04/2020 11:35

Enviado por: SER-COMPRAS: Laercio dos Santos Cristo

01/04/2020 10:52

Recebido por: SER-COMPRAS: Laercio dos Santos Cristo



01/04/2020 10:48

Enviado por: SER-DAP: Kerdoval da Silva Souza

01/04/2020 10:47

Recebido por: SER-DAP: Kerdoval da Silva Souza

01/04/2020 10:45

Enviado por: SER-DG: Leandro dos Santos Damasceno

01/04/2020 10:42

Recebido por: SER-DG: Leandro dos Santos Damasceno

01/04/2020 10:37

Enviado por: SER-COMPRAS: Laercio dos Santos Cristo

01/04/2020 10:02

Recebido por: SER-COMPRAS: Laercio dos Santos Cristo

01/04/2020 09:41

Enviado por: SER-DAP: Kerdoval da Silva Souza

01/04/2020 09:39

Recebido por: SER-DAP: Kerdoval da Silva Souza

01/04/2020 09:31

Enviado por: SER-DG: Leandro dos Santos Damasceno

01/04/2020 09:30

Recebido por: SER-DG: Leandro dos Santos Damasceno

01/04/2020 09:30

Enviado por: SER-COMPRAS: Leandro dos Santos Damasceno



Processo Eletrônico

23790.250218.2020-10

Data

30/03/2020
22:31:22

Setor de Origem

SER - SER-CSL

Tipo

Licitação:
Pregão
Eletrônico

Assunto

PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS SERRINHA

Interessados

Addla Thaine Santos Oliveira Morais, Brenda Grazielle Merces Silva, Kerdoval da Silva Souza, Laercio dos Santos Cristo, Leandro dos Santos
Damasceno

Situação

Em trâmite

Trâmites

31/03/2020 15:21
Recebido por: SER-COMPRAS: Laercio dos Santos Cristo

31/03/2020 14:32
Enviado por: SER-DAP: Kerdoval da Silva Souza

31/03/2020 14:31
Recebido por: SER-DAP: Kerdoval da Silva Souza

31/03/2020 14:09
Enviado por: SER-DG: Leandro dos Santos Damasceno

31/03/2020 14:06
Recebido por: SER-DG: Leandro dos Santos Damasceno

31/03/2020 08:47
Enviado por: SER-CSL: Kerdoval da Silva Souza



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

OFICIO 2/2020 - SER-CSL/SER-DAP/SER-DG/RET/IFBAIANO

Serrinha, 30 de março de 2020

Ao  Senhor

Kerdoval da Silva Souza

Diretor Administra vo/DADM

Assunto: Solicitação de contratação de empresa especializada em prestação de

serviço de vigilância patrimonial armada e desarmada para atender a necessidade

do IF Baiano - Campus Serrinha 

Senhor Diretor,

Peço deferimento a solicitação da contratação de empresa especializada

em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada e desarmada para atender a

necessidade do IF Baiano - Campus Serrinha, conforme especificações constante nos

Estudos Preliminares, no Documento de Formulação de Demanda e nos valores

es mados em Cotação de Preços anexos a este documento. 

Atenciosamente,

Othon José lima do Sacramento

Coordenador de Suprimentos e Logística

Portaria n° 251 de 15/02/2019

Publicado no D.O.U  de 18/02/2019



Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Othon Jose Lima do Sacramento, AUX EM ADMINISTRACAO, em 30/03/2020 22:23:33.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 30/03/2020. Para comprovar sua autentic idade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

23677

41237d7262

 

Estrada Vicinal de Aparecida, S/N, Bairro Aparecida, SERRINHA / BA, CEP 48700-000

Fone: None



 

Ministério da Educação

Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

ANEXO II
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: Instituto Federal Baiano – Campus Serrinha

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Coordenação de Suprimento e Logística

Responsável pela Demanda: Othon José Lima do Sacramento Matrícula/SIAPE: 2332721

E-mail: othon.sacramento@ifbaiano.edu.br Telefone: (75) 99707 - 5135

1.  Justificativa  da  necessidade  da  contratação  de  serviço  terceirizado,  considerando  o
Planejamento Estratégico, se for o caso.

A contratação é devida posto que os cargos dos profissionais a serem contratados inexistem no Plano

de Cargos dos Institutos Federais de Ensino, sendo que, tais funções são de extrema importância para a

continuidade das atividades finalísticas,  realizando a segurança dos bens patrimoniais, dos servidores

no exercício de suas atividades funcionais, visitantes e dos alunos do IF Baiano - Campus Serrinha.

2. Quantidade de serviço a ser contratada.

Serão contratados 02 (dois) postos diurnos desarmados, de  segunda-feira a domingo, envolvendo 2

(dois) vigilantes em turno de 12 x 36 horas para 12 meses e  02 (dois) postos  noturnos armados, de

segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turno de 12 x 36 horas para 12 meses.

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços: 11/05/2020

4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela
fiscalização.

Membros da Equipe de Planejamento Responsável pela Fiscalização

Kerdoval da Silva Souza

1246305

Othon José Lima do Sacramento

2332721

Addla Thaine Santos Oliveira Morais

2331360

Brenda Grazielle Merces Silva

1492562

Serrinha-BA, 13/03/2020

Responsável pela Formalização da Demanda:

Othon José Lima do Sacramento

1246305

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000

gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
Campus Serrinha
Estrada Vicinal de Aparecida, S/N, CEP 48700-000, Serrinha (BA)
CNPJ: 10.724.903/0012-21 - Telefone: (71)3186-0021 / (75)98301-8269

Documento Digitalizado Público

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Assunto: DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA
Assinado por: Othon Sacramento

Tipo do Documento: Documento de Formalização de Demanda
Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público
Tipo do

Conferência: Cópia Simples

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Othon Jose Lima do Sacramento, AUX EM ADMINISTRACAO, em 30/03/2020 22:36:37.

Este documento foi armazenado no SUAP em 30/03/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

58873

8671f26209

Cópia de documento digital impresso por Laercio Cristo (2331252) em 31/03/2020 16:53.
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Ministério da Educação

Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE
( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(    ) Gestão do Contrato

RISCO 01 – Impugnação ao Edital Licitatório e seus anexos.
Probabilidade:      ( x ) Baixa     (    ) Média     (    ) Alta

Impacto:      (    ) Baixo     ( x ) Médio     (    ) Alto

Id Dano
1. Reagendamento da realização da licitação e alteração do Edital e anexos impugnados.

Id Ação Preventiva Responsável

1.

Análise  minuciosa das  peças  componentes  do

processo  licitatório  para  evitar  pedidos  de

esclarecimentos e impugnações.

Equipe  de  Planejamento  da

Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1.

Priorizar  as  respostas  de  pedidos  de

esclarecimentos  e  pedidos  de  impugnação,

como forma de esclarecer aos licitantes as suas

dúvidas e questionamentos.

Pregoeiro e Equipe de Apoio

RISCO 02 – Atraso na finalização do Processo Licitatório
Probabilidade:      (    ) Baixa     ( x ) Média     (    ) Alta

Impacto:      (    ) Baixo     (    ) Médio     ( x ) Alto

Id Dano
1. Ineficiência na contratação

2. Possibilidade de descontinuidade do serviço

Id Ação Preventiva Responsável

1.

Seguir  fielmente  as  etapas  licitatórias  e

responder  tempestivamente  aos  recursos

apresentados.

Pregoeiro e Equipe de Apoio

2.

Operar  o  Pregão  Eletrônico  com  eficácia  e

eficiência,  estando vigilante  às  solicitações  de

recursos  para  respondê-las  de  forma

tempestiva.

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Responder tempestivamente aos recursos 

encaminhados.
Pregoeiro e Equipe de Apoio

2.

Retornar à etapa licitatória que apresentou 

inconsistências e solucionar os problemas 

apresentados.

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000

gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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Ministério da Educação

Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

RISCO 03 - Pregão ser finalizado como fracassado ou deserto
Probabilidade:      ( x ) Baixa     (  ) Média     (   ) Alta

Impacto:      (   ) Baixo     (   ) Médio     ( x ) Alto

Id Dano
1. Repetição do Pregão, culminando no atraso de todo o certame

2. Possibilidade de descontinuidade do serviço

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Apresentar  valor  inicial  dos  lances  de  acordo  aos

valores praticados no mercado.

Equipe  de  Planejamento  da

Contratação

2. Dar ampla divulgação da licitação a ser realizada. Pregoeiro e Equipe de Apoio

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Realizar  negociações  de  preços  com  os  licitantes

vencedores dos grupos/itens.
Pregoeiro e Equipe de Apoio

2.
Prestar os esclarecimentos necessários aos licitantes

para acerto de propostas / planilhas.
Pregoeiro e Equipe de Apoio

RISCO 04 - Indisponibilidade Orçamentária para prosseguimento do Processo Licitatório
Probabilidade:      (   ) Baixa     ( x ) Média     (    ) Alta

Impacto:      (   ) Baixo     (    ) Médio     ( x ) Alto

Id Dano
1. Impossibilidade de prosseguimento dos trâmites licitatórios e contratação

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Planejamento da equipe gestora quanto à reserva de

orçamento para a realização da contratação.
Diretoria Administrativa

Id Ação de Contingência Responsável
1. Solicitação da equipe gestora à Retoria de orçamento

complementar para consecução da contratação.
Diretoria-Geral

2. Anulação  parcial  /  total  de  empenhos  que  sejam

menos prioritários ou que estejam superestimados.
Diretoria Administrativa

RISCO 05 – Cotações de Preços com valores inconsistentes

Probabilidade:      ( x ) Baixa     (  ) Média     (   ) Alta

Impacto:      (   ) Baixo     ( x ) Médio     (  ) Alto

Id Dano
1. Possibilidade de contratação com valores inexequíveis ou superestimados

2. Responsabilização dos agentes públicos envolvidos na contratação

Id Ação Preventiva Responsável
1. Seguir  as  orientações  contidas  na  IN nº  03/2017 e

realização de cotação de preços com análise crítica

dos valores praticados no mercado.

Equipe de Planejamento da 

Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000

gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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Ministério da Educação

Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

1.

Refazer as pesquisas de mercado e excluir as cotações

que porventura apresentem valores subestimados /

superestimados.

Equipe de Planejamento da 

Contratação

RISCO 06 – Sub ou superestimar o quantitativo de postos de Trabalho

Probabilidade:      ( x ) Baixa     (  ) Média     (   ) Alta

Impacto:      (   ) Baixo     (   ) Médio     ( X ) Alto

Id Dano
1. Repetir a licitação anterior sem avaliar as demandas atuais.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Avaliar a demanda atual e realizar as medições de 

área do Campus.

Equipe de Planejamento da 

Contratação

Id Ação de Contingência Responsável
1. Aditar o Contrato na fase de Execução do Contrato Gestor de Contratos

Equipe de Planejamento, Portaria nº 24/2020.RESPONSÁ

Kerdoval da Silva Souza

1246305

Othon José Lima do Sacramento

2332721

Addla Thaine Santos Oliveira Morais

2331360

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000

gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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30/03/2020 Zimbra

https://mail.ifbaiano.edu.br/h/printmessage?id=45938&tz=America/Argentina/Buenos_Aires&xim=1 1/4

De : COMERCIAL - JAVA SEGURANCA
<comercial@javaseguranca.com.br>

Assunto : RES: RES: RES: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA
COMERCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA – IF BAIANO
CAMPUS SERRINHA

Para : 'Othon José Lima do Sacramento'
<othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>

Cc : comercial@javaseguranca.com.br

Zimbra othon.sacramento@ifbaiano.edu.br

RES: RES: RES: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA – IF BAIANO CAMPUS
SERRINHA

Qui, 12 de mar de 2020 14:50
1 anexo

Prezado, boa tarde!
 
Atendendo ao solicitado, segue proposta de preços.
 
Att,
 
Michelle Cerqueira.
 
De: Othon José Lima do Sacramento [mailto:othon.sacramento@ifbaiano.edu.br] 
Enviada em: quarta-feira, 11 de março de 2020 16:00
Para: COMERCIAL - JAVA SEGURANCA
Assunto: Re: RES: RES: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA – IF BAIANO CAMPUS SERRINHA
 
Trata-se de uma estimativa para licitação.

De: "COMERCIAL - JAVA SEGURANCA" <comercial@javaseguranca.com.br>
Para: "Othon José Lima do Sacramento" <othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>
Cc: comercial@javaseguranca.com.br
Enviadas: Quarta-feira, 11 de março de 2020 15:14:00
Assunto: RES: RES: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA – IF BAIANO CAMPUS SERRINHA
 
Trata-se de uma cotação para estimativa de licitação ou cotação emergencial?
 
Att,
 
Michelle Cerqueira.
 
De: Othon José Lima do Sacramento [mailto:othon.sacramento@ifbaiano.edu.br] 
Enviada em: quarta-feira, 11 de março de 2020 15:07
Para: COMERCIAL - JAVA SEGURANCA
Assunto: Re: RES: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA – IF BAIANO CAMPUS SERRINHA
 



30/03/2020 Zimbra

https://mail.ifbaiano.edu.br/h/printmessage?id=45938&tz=America/Argentina/Buenos_Aires&xim=1 2/4

 
Prezado,
 
 
Os custos estimados é para o período de 12 meses.

De: "COMERCIAL - JAVA SEGURANCA" <comercial@javaseguranca.com.br>
Para: "Othon José Lima do Sacramento" <othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>
Cc: comercial@javaseguranca.com.br
Enviadas: Quarta-feira, 11 de março de 2020 14:50:16
Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA – IF BAIANO CAMPUS SERRINHA
 
 
Prezado,
 
Atendendo ao solicitado, segue proposta em anexo.
 
Att,
 
Michelle Cerqueira.
De: Othon José Lima do Sacramento [mailto:othon.sacramento@ifbaiano.edu.br] 
Enviada em: terça-feira, 10 de março de 2020 13:28
Para: comercial@javaseguranca.com.br
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA – IF BAIANO CAMPUS SERRINHA
Prioridade: Alta
 
Prezado, desculpe, mas informamos a quantidade de postos incorreta. na verdade são 4
postos, sendo 2 diurnos e 2 noturnos, com 2 vigilantes por cada posto, perfazendo um
total de 8 vigilantes.
 

 

De: "Othon José Lima do Sacramento" <othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>
Para: comercial@javaseguranca.com.br
Cc: "javaseguranca" <javaseguranca@javaseguranca.com.br>, "Setor de Compras"
<compras@serrinha.ifbaiano.edu.br>
Enviadas: Terça-feira, 10 de março de 2020 11:01:48
Assunto: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA – IF BAIANO CAMPUS SERRINHA
 
À

Empresa: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
 
 
CNPJ: 03.394.369/0001-14
 
 
Endereço:Rua Carlos Dias da Silva nº 37 - Loteamento São Salvador - Lauro de
Freitas - BA - CEP: 42.700-130
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A/C:
 
Prezados (as) Senhores (as),

Convidamos a vossa empresa para apresentar proposta comercial por meio Planilha de
Custos e Formação de Preços para contratação de Serviços Terceirizados de Vigilância
Armada Noturna e Diurna.
 
Quantidades solicitadas: 
 
1 (um)  Posto Diurno 12 x 36 (2 vigilantes)
1 (um)  Posto Noturno 12 x 36 (2 vigilantes)
 
 
Para orientação e formação de preços segue Planilha de Custos e Formação de Preços
editável. Os dados utilizados na Planilha teve como base a CCT vigente da categoria.
 
 
 
 
--
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO
Coordenação de Suprimentos e Logística - CSL
IF BAIANO - Campus Serrinha
 
 
--
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO
Coordenador de Suprimentos e Logística - CSL
IF BAIANO - Campus Serrinha
Portaria n°251 de 15/02/19
DOU de 18/02/2019
 

 
 
--
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,
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OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO
Coordenador de Suprimentos e Logística - CSL
IF BAIANO - Campus Serrinha
Portaria n°251 de 15/02/19
DOU de 18/02/2019
 

 
 
--
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO
Coordenador de Suprimentos e Logística - CSL
IF BAIANO - Campus Serrinha
Portaria n°251 de 15/02/19
DOU de 18/02/2019
 

IFBA SERRINHA COTAÇÃO 12.03.2020.xls
281 KB 
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De : Contratos e Licitações LAJ Segurança
<contratos@lajseguranca.com.br>

Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA
COMERCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
ARMADA - IF BAIANO CAMPUS SERRINHA

Para : Othon José Lima do Sacramento
<othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>

Zimbra othon.sacramento@ifbaiano.edu.br

Re: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - IF BAIANO CAMPUS
SERRINHA

Ter, 10 de mar de 2020 12:31
2 anexos

Prezado, boa tarde!

Conforme solicitado, segue em anexo proposta.

Atenciosamente,

À
Empresa: LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 97.535.594/0001-77

Endereço: Rua Princesa Isabel, 12  - Casa - Jardim Placaford -
Salvador - Ba - CEP: 41.612-060
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A/C:

Prezados (as) Senhores (as),

Convidamos a vossa empresa para apresentar proposta comercial por
meio Planilha de Custos e Formação de Preços para contratação de
Serviços Terceirizados de Vigilância Armada Noturna e Diurna.

Quantidades solicitadas: 

1 (um)  Posto Diurno 12 x 36 (2 vigilantes)
1 (um)  Posto Noturno 12 x 36 (2 vigilantes)

Para orientação e formação de preços segue Planilha de Custos e
Formação de Preços editável. Os dados utilizados na Planilha teve
como base a CCT vigente da categoria.

-- 
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO
Coordenação de Suprimentos e Logística - CSL
IF BAIANO - Campus Serrinha

PROPOSTA- LAJ SEGURANÇA.ods
54 KB 
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De : bruno@unicaseguranca.com
Assunto : RES: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE VIGILÂNCIA ARMADA – IF BAIANO CAMPUS
SERRINHA

Para : 'Othon José Lima do Sacramento'
<othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>

Cc : compras@serrinha.ifbaiano.edu.br,
aguida@unicaseguranca.com, assistente comercial
<assistente.comercial@unicaseguranca.com>

Zimbra othon.sacramento@ifbaiano.edu.br

RES: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA – IF BAIANO CAMPUS
SERRINHA

Ter, 10 de mar de 2020 13:59
1 anexo

Prezado Sr. Othon,
 
 
Boa tarde!
 
 
Conforme solicitado segue anexo, cotação de preço para contratação de serviços
terceirizados de Vigilância Armada noturna e diurna para IF BAIANO - Campus de
Serrinha.
 
 
Atenciosamente,
Bruno Santana Conceição                                                  
Setor Comercial  │ Única Segurança                                       
(: (71) 3378-9186 │ bruno@unicaseguranca.com
SITE: www.unicaseguranca.com
 
 
 
De: Othon José Lima do Sacramento <othon.sacramento@ifbaiano.edu.br> 
Enviada em: terça-feira, 10 de março de 2020 13:27
Para: bruno@unicaseguranca.com
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA – IF BAIANO CAMPUS SERRINHA
Prioridade: Alta
 
Prezado, desculpe, mas informamos a quantidade de postos incorreta. na verdade são 4 postos,
sendo 2 diurnos e 2 noturnos, com 2 vigilantes por cada posto, perfazendo um total de 8 vigilantes.

 

De: "Othon José Lima do Sacramento" <othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>
Para: bruno@unicaseguranca.com
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Cc: "Setor de Compras" <compras@serrinha.ifbaiano.edu.br>,
comercial@unicaseguranca.com
Enviadas: Terça-feira, 10 de março de 2020 12:15:30
Assunto: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA – IF BAIANO CAMPUS SERRINHA
 
À

Empresa: UNICA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
 
CNPJ: 03.037.698/0001-08
 
 
Endereço: RUA JARDIM IPANEMA Nº 500 - LOTE 3940 PITANGUEIRAS - LAURO
DE FREITAS - BAHIA
CEP - 42.700-000

A/C:
 
Prezados (as) Senhores (as),

Convidamos a vossa empresa para apresentar proposta comercial por meio Planilha de Custos e
Formação de Preços para contratação de Serviços Terceirizados de Vigilância Armada Noturna e
Diurna.
 
Quantidades solicitadas: 
 
1 (um)  Posto Diurno 12 x 36 (2 vigilantes)
1 (um)  Posto Noturno 12 x 36 (2 vigilantes)
 
 
Para orientação e formação de preços segue Planilha de Custos e Formação de Preços editável. Os
dados utilizados na Planilha teve como base a CCT vigente da categoria.
 
 
 
--
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO
Coordenação de Suprimentos e Logística - CSL
IF BAIANO - Campus Serrinha
 
 
--
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

É
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OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO
Coordenador de Suprimentos e Logística - CSL
IF BAIANO - Campus Serrinha
Portaria n°251 de 15/02/19
DOU de 18/02/2019
 

IF BAIANO - COTAÇÃO DE PREÇO VIGILÂNCIA 10.03.2020.pdf
1 MB 
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De : Geysa ramos <grsilva.29@hotmail.com>
Assunto : RE: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA ARMADA – IF BAIANO CAMPUS
SERRINHA

Para : Othon José Lima do Sacramento
<othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>

Zimbra othon.sacramento@ifbaiano.edu.br

RE: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA – IF BAIANO CAMPUS SERRINHA

Ter, 10 de mar de 2020 17:24
1 anexo

Segue anexo proposta 

At

Geysa Ramos
Supervisora adm 

De: Othon José Lima do Sacramento <othon.sacramento@i�aiano.edu.br
Enviado: terça-feira, 10 de março de 2020 16:27
Para: grsilva 29 <grsilva.29@hotmail.com>
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE VIGILÂNCIA ARMADA – IF BAIANO CAMPUS SERRINHA
 
Prezado, desculpe, mas informamos a quantidade de postos incorreta. na verdade são 4
postos, sendo 2 diurnos e 2 noturnos, com 2 vigilantes por cada posto, perfazendo um
total de 8 vigilantes.

De: "Othon José Lima do Sacramento" <othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>
Para: "grsilva 29" <grsilva.29@hotmail.com>
Cc: "Setor de Compras" <compras@serrinha.ifbaiano.edu.br>
Enviadas: Terça-feira, 10 de março de 2020 11:30:51
Assunto: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA – IF BAIANO CAMPUS SERRINHA

À

Empresa: General Security Vigilância LTDA

CNPJ: 03.613.914/0001-99

Endereço: Rua Priscila B. Dutra, 110 - Buraquinho -  Lauro de Freitas - BA -  CEP: 42.709-200.

A/C:
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Prezados (as) Senhores (as),

Convidamos a vossa empresa para apresentar proposta comercial por meio Planilha de Custos e
Formação de Preços para contratação de Serviços Terceirizados de Vigilância Armada Noturna e
Diurna.

Quantidades solicitadas: 

1 (um)  Posto Diurno 12 x 36 (2 vigilantes)
1 (um)  Posto Noturno 12 x 36 (2 vigilantes)

Para orientação e formação de preços segue Planilha de Custos e Formação de Preços editável. Os
dados utilizados na Planilha teve como base a CCT vigente da categoria.

-- 
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO
Coordenação de Suprimentos e Logística - CSL
IF BAIANO - Campus Serrinha

-- 
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO
Coordenador de Suprimentos e Logística - CSL
IF BAIANO - Campus Serrinha
Portaria n°251 de 15/02/19
DOU de 18/02/2019

planilha IF SERRINHA.ods
235 KB 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS SERRINHA

RESUMO

Cargo QUANT.

POSTO DIURNO 2 R$ 1.084,00  R$ 98.642,13  R$ 197.284,26 

POSTO NOTURNO 2 R$ 1.084,00  R$ 119.643,83  R$ 239.287,65 

TOTAL  R$ 218.285,96  R$ 436.571,91 

Atenciosamente,

General Security Vigilancia Ltda

Geisa Ramos Silva

Supervisora Administrativa
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS SERRINHA

Salário Normativo /
Convenção Coletiva

Valor Unitário Máximo 
Aceitável Anual (R$)

Valor
Total Máximo Aceitável 

Anual (R$)
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ESTUDOS PRELIMINARES
PREGÃO Nº 02/2020

VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA

1. Objeto:

Contratação de empresa para prestar de serviços contínuos de vigilância armada e
desarmada, para atendimento às necessidades do Instituto Federal Baiano - Campus Serrinha.

O  Estudo  Preliminar  em  questão  visa  atender  à  normatização  vigente,  mais
especificamente,  os  art.  20  e  24,  da  Instrução  Normativa  nº  05/2017,  como  forma  de
Planejamento de Contratações nos órgãos públicos federais.

O  Estudo  Preliminar  em  comento  tem  como  diretrizes  basilares  o  exame  dos
normativos vigentes que disciplinam os serviços a serem contratados, a análise de contratações
anteriores, com a identificação de inconsistências já ocorridas, com a finalidade de prevenir
futuras situações adversas, colaborando assim para a elaboração de Termo de Referência mai
consistente e condizente à realidade.

Quando  finalizado  o  Estudo  Preliminar,  o  mesmo  será  inserido  como  anexo  ao
¨Termo  de  Referência,  para  atendimento  à  Lei  nº  12.527/2011  (Regulamenta  o  Acesso  à
Informação),  com  a  finalidade  de  deixar  transparente  a  gestão  da  informação,  propiciando
amplo acesso a ela e à sua divulgação.

Conforme disposições  constantes  no art.  24 da  IN nº  05/2017,  segue  abaixo  as
diretrizes específicas do IF Baiano – Campus Serrinha, para a contratação do objeto em questão.

2. Necessidade da Contratação

Conforme Documento de Formalização da Demanda, emitido pela Coordenação de
Suprimento e Logística, unidade demandante, a contratação é devida, posto que os cargos dos
profissionais  a  serem contratados  inexistem no Plano de  Cargos  dos  Institutos  Federais  de
Ensino, sendo que, tais funções são de extrema importância para a continuidade das atividades
finalísticas, realizando a segurança dos bens patrimoniais, de seus servidores no exercício de
suas atividades funcionais e de seus alunos.

A  contratação  da  execução,  indireta,  das  atividades  de  vigilância,  objeto  desta
demanda, tem suporte no § 1º, art. 1º do Dec. 9.507/2018, e art. 7º da Instrução Normativa nº
05/2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

3. Referência a outros instrumentos de planejamento

A contratação objeto deste documento está inteiramente em consonância ao Plano
de Desenvolvimento Institucional – PDI 2015 – 2019 do Instituto Federal Baiano, principalmente
quanto  ao  disposto  no  seu  item  02  –  Planejamento  Estratégico,  visto  que,  nos  Objetivos

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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Estratégicos,  Perspectiva Orçamento e  Logística,  consta o objetivo específico “Aperfeiçoar  o
planejamento orçamentário”.

Cabe-nos  enfatizar  que  a  contratação  em  teor  seguiu  todo  o  planejamento
orçamentário,  com a análise circunstanciada das  disponibilidades frente aos  gastos  a serem
gerados  com  a  execução  da  contratação,  prezando  pela  racionalização,  eficiência,  eficácia,
economicidade e efetividade dos recursos investidos, visando à consecução da missão, objetivos
e metas institucionais, tudo isso em perfeita consonância com o PDI 2015 - 2019.

4.Requisitos da contratação

Para a execução dos serviços de vigilância armada e desarmada, a empresa a ser
contratada  deverá  disponibilizar  profissionais  com  formação,  habilidades  e  conhecimentos
mínimos previstos na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO e convenções coletivas de
trabalho respectivas, além de idade mínima de 18 (dezoito) anos.

A qualificação mínima exigida para os cargos a serem contratados é a seguinte:

•  Vigilante: Certificado/diploma de conclusão do ensino fundamental, fornecido
por  estabelecimento  regular  de  ensino,  devidamente  reconhecido  pelo  MEC;
formação profissionalizante básica de duzentas a quatrocentas horas; Comprovação
de  treinamento  obrigatório  em  escolas  especializadas  em  segurança,  onde
aprendem a utilizar armas de fogo. 

Além do previsto na Instrução Normativa nº 05 de 26/05/2017, todos os serviços
serão executados de segunda a domingo.

Não  haverá  previsão de  horas  extras para  quaisquer  dos  cargos  previstos  neste
Termo de Referência,  exceto em caso de comprovada necessidade de serviço,  formalmente
justificada  pela  autoridade  do  órgão  para  o  qual  o  trabalho  seja  prestado  e  desde  que
observado o limite da legislação trabalhista;

Nenhum  funcionário  disponibilizado  pela  empresa  vencedora  da  licitação  para
prestação  dos  serviços  junto  ao  IF  Baiano  –  Campus  Serrinha  fará  jus  ao  recebimento  de
adicional de insalubridade,  salvo previsão em norma superveniente ou convenção coletiva de
trabalho.

Deve  ser  considerada  para  elaboração  da  proposta  a  Convenção  Coletiva  de
Trabalho do 2018/2019, registrado no MTE, sob o nº BA000264/2018.

O serviço objeto deste Estudo Preliminar é considerado de  natureza continuada
visto  que  a  sua  interrupção  pode  comprometer  o  desenvolvimento  e  contiguidade  das
atividades finalísticas, sendo que, pela sua essencialidade, poderá estender-se por mais de um
exercício financeiro.

O  Contrato  Administrativo  conterá  cláusula  que  adotará  como  duração  inicial  o
período de 12 meses para a prestação do serviço de natureza continuada, o qual poderá ser

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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prorrogado por igual período, até o limite de 60 meses, conforme art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93.

Segue abaixo quadro de soluções de mercado (prestadores de serviço com potencial
para atender ao objeto a ser contratado) que atendem aos requisitos da contratação:

CNPJ RAZÃO SOCIAL

03.394.369/0001-14 JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

97.535.594/0001-77 LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

03.037.698/0001-08 ÚNICA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

03.613.941/0001-99 GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA

4.Estimativas das Quantidades

Para a contratação em comento, levou-se em consideração as seguintes bases para
a estimativa do quantitativo dos serviços:

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND QTE

1

1
Posto diurno, desarmado, de segunda-feira a domingo, envolvendo
2 (dois) vigilantes em turno de 12 x 36 horas para 12 meses.

Posto 2

2
Posto noturno, armado, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2
(dois) vigilantes em turno de 12 x 36 horas para 12 meses.

Posto 2

É  válido  salientar  que  a  estimativa  realizada  teve  como  base  contratações
anteriores,  visto que  a  prestação  de serviços  dos  cargos  já  são  executados  no IF  Baiano –
Campus Serrinha.

5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo e solução a contratar

Conforme  preceitua  a  IN  03/2017,  a  pesquisa  de  preços  utilizará  os  seguintes
parâmetros: Painel de Preços, contratações similares com outros órgãos públicos em até 180
dias, pesquisa publicada em mídia especializada e pesquisa com fornecedores.

Consta ainda na mesma Instrução Normativa, que a pesquisa via Painel de Preços e
de contratações similares com outros órgãos públicos em até 180 dias, deverão ser priorizadas.
Assim o Campus Serrinha procedeu na tentativa de buscar cotações priorizando os incisos I e II
da IN 03/2017, todavia não logrou êxito, passando para o inciso III,  no qual não foi possível
verificar  em  mídias  especializadas  cotações  para  o  objeto  em  questão,  sendo  assim  a
Administração utilizou o inciso IV da Instrução Normativa em questão, conseguindo cotações

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
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diretamente com empresas prestadoras  de serviços de vigilância,  as  cotações encontram-se
com os prazos dentro do que está preceituado no normativo.

Segue abaixo as pesquisas de preços realizadas:

Posto Diurno Desarmado:

Posto diurno, desarmado, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilan-
tes em turno de 12 x 36 horas para 12 meses.

Empresa: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 03.394.369/0001-14

Unidade Quantidade Valor Mensal Valor Total
Posto 02 R$ 7.861,34 R$ 15.722,69

Empresa: LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI
CNPJ: 97.535.594/0001-77

Unidade Quantidade Valor Mensal Valor Total
Posto 02 R$ 8.113,25 R$ 16.226,50

Empresa: ÚNICA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 03.037.698/0001-08

Unidade Quantidade Valor Mensal Valor Total
Posto 02 R$ 7.783,92 R$ 15.567,84

Empresa: GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA
CNPJ: 03.613.941/0001-99

Unidade Quantidade Valor Mensal Valor Total
Posto 02 R$ 8.220,17 R$ 16.440,34

Posto Noturno Armado:

Posto noturno, armado, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes 
em turno de 12 x 36 horas para 12 meses.

Empresa: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 03.394.369/0001-14

Unidade Quantidade Valor Mensal Valor Total
Posto 02 R$ 9.899,07 R$ 19.798,14

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br

44



 
Ministério da Educação

Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

Empresa: LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI
CNPJ: 97.535.594/0001-77

Unidade Quantidade Valor Mensal Valor Total
Posto 02 R$ 10.096,64 R$ 20.193,28

Empresa: ÚNICA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 03.037.698/0001-08

Unidade Quantidade Valor Mensal Valor Total
Posto 02 R$ 9.272,82 R$ 18.545,64

Empresa: GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA
CNPJ: 03.613.941/0001-99

Unidade Quantidade Valor Mensal Valor Total
Posto 02 R$ 9.70,31 R$ 19.940,62

Durante a elaboração destes estudos preliminares foi  avaliada a possibilidade de
adoção da solução de vigilância eletrônica, desconsiderando-se posteriormente a sua adoção,
por conta do alto custo de aparelhamento e insuficiência orçamentária  do campus para tal
contratação.

Levou-se em consideração também que o Campus Serrinha está distante do centro
da cidade, estando assim mais vulnerável, e que mostra-se mais eficaz a vigilância ostensiva
para controle e guarda de todo o perímetro do campus, reduzindo os riscos de segurança e
subtração do patrimônio público. 

6. Estimativas de Preços

Adotando-se  como  base  as  cotações  solicitadas  diretamente  com  empresas
prestadoras do serviço de vigilância dentro do prazo estabelecido de até 180 dias de validade
das  propostas,  relacionamos  abaixo  as  estimativas  de  preços,  tendo  como  metodologia  a
MÉDIA dos orçamentos.

Cargo Valor Mensal Valor Anual

Vigilância Armada 19.977,35 239.728,16

Vigilância Desarmada 15.989,35 191.872,14

TOTAL 35.966,70 431.600,30

É válido salientar que, após análise circunstanciada, as cotações apresentadas estão
em  consonância  aos  valores  praticados  no  mercado,  inexistindo  assim  o  risco  de
inexequibilidade ou superestimativa de preços a serem contratados.
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7. Descrição da solução como um todo

Conforme disposições transcritas neste Estudo Preliminar, o Pregão nº 02/2020 visa
a  contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  na  prestação  de  serviços  de  mão  de  obra
terceirizada,  de  natureza  contínua,  para  atender  às  necessidades  do  Instituto  Federal  de
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha, conforme condições, quantidades,
exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência anexo ao Edital, tendo com base
os seguintes itens a serem licitados:

CARGO UNIDADE

Posto diurno, desarmado, de segunda-feira a domingo, envolvendo
2 (dois) vigilantes em turno de 12 x 36 horas para 12 meses.

Posto

Posto noturno, armado, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2
(dois) vigilantes em turno de 12 x 36 horas para 12 meses.

Posto

8. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

A  solução  em  questão  será  licitada  em  único  Lote,  contendo  os  dois  postos
referentes  aos  cargos  a  serem  contratados,  medida  que  se  justifica  pelo  fato  dos  itens
possuírem natureza semelhante e comuns ao mercado, objetivando-se ter uma única empresa
para prestação de serviço, evitando assim que duas empresas prestem o mesmo serviço na
mesma  entidade  (Acórdão  TCU  2.401/2006  do  Plenário),  o  que  se  apresenta  técnica  e
economicamente  viável,  quando  em comparação  ao  custo  x  benefício  do  parcelamento da
contratação.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos

Segue  planilha  informativa  dos  resultados  pretendidos  com  a  contratação  da
solução objeto deste Estudo preliminar:

Cargo Resultados Pretendidos

Vigilância Armada
e Desarmada

Executar rondas nas dependências do IF Baiano – Campus Serrinha, áreas
e vias de acesso adjacentes, identificando qualquer movimento suspeito e
tomando as medidas cabíveis.

Inspecionar as dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de
pessoas estranhas e outras anormalidades.
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Controlar  fluxo de pessoas,  identificando, orientando,  e encaminhando
aos lugares desejados, examinar portas, janelas, portões e assegurar que
estão devidamente fechados.

Cuidar da segurança de funcionários, alunos e visitantes que estejam na
Instituição.

Deliberar pequenos problemas e demais atividades pertinentes à função. 

10. Providências para adequação do ambiente do órgão

Diante da infraestrutura das instalações e da estrutura organizacional do Campus
Serrinha, não haverá necessidade de se tomar providências para adequação do ambiente, pois
todas  as  ferramentas  necessárias  à  contratação do objeto  deste  Estudo Preliminar  já  estão
disponíveis no Campus Serrinha.

11. Declaração da viabilidade da contratação

Após a evidenciação das diretrizes específicas componentes deste Estudo Preliminar,
o Grupo de Planejamento da Contratação restou claro e evidente a possibilidade e necessidade
da contratação de empresa especializada em prestação de serviços de apoio administrativo,
sendo portanto VIÁVEL a execução do objeto em comento.

Serrinha – Ba, 13 de março de 2020.

Kerdoval da Silva Souza

1246305

Othon José Lima do Sacramento

2332721

Áddla Thaine Santos Oliveira Morais

2331360
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Coordenação de Suprimentos e Logística

Despacho:

De acordo à solicitação. Ao Diretor-Geral, para análise e deliberação, considerando-se a essencialidade da

contratação, bem como o encerramento do contrato vigente em 10/05/2020.

Assinatura:
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Cópia de despacho #50444 digital impresso por Laercio Cristo (2331252) em 31/03/2020 16:53.
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CAMPUS SERRINHA

Despacho:

À DADM, autorizamos a continuidade do processo licitatório, para contratação de empresa especializada na locação

de mão de obra para os serviços de vigilância ostensiva.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

Leandro dos Santos Damasceno, DIRETOR - CD2 - SER-DG, SER-DG, em 31/03/2020 14:09:12.
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA-CAMPUS SERRINHA

Despacho:

Ao Setor de Compras e Licitações, para instrução processual, conforme autorização de Direção-Geral.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:
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1 1 Posto 12 (doze) horas diurnas desarmado, de
segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turno de 12 x 36 horas para 12 meses.

POSTO 2 R$ 7.861,34 R$ 15.722,69 R$ 8.113,25 R$ 16.226,50 R$ 7.783,92 R$ 15.567,84 R$ 8.220,17 R$ 16.440,34

R$ 15.722,69 R$ 16.226,50 R$ 15.567,84 R$ 16.440,34

1 2 Posto 12 (doze) horas noturnas armado, de segunda-
feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em
turno de 12 x 36 horas para 12 meses.

POSTO 2 R$ 9.899,07 R$ 19.798,14 R$ 10.096,64 R$ 20.193,28 R$ 9.272,82 R$ 18.545,64 R$ 9.970,31 R$ 19.940,62

R$ 19.798,14 R$ 20.193,28 R$ 18.545,64 R$ 19.940,62TOTAL
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Mapa demonstrativo de preços referente a pesquisa de preços para a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância ostensiva para o campus Serrinha-Ba.
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AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Processo nº: 23790.250209.2020-11

Licitação: Pregão 02/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de vigilância ostensiva,

armada e desarmada para o Campus Serrinha.

Na  qualidade  de  Ordenador  da  Despesa  do  Instituto  Federal  Baiano  –  Campus

Serrinha,  autorizo  a  realização  de  Processo  Licitatório,  para  atendimento  ao  objeto

supramencionado.

Serrinha-BA, 31 de março de 2020.

Leandro dos Santos Damasceno
Diretor-Geral Pró Tempore

Portaria nº 1.471/2018

DOU: 05/06/2018

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000

gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br 11
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Processo nº: 23790.250209.2020-11

Licitação: Pregão 02/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de vigilância ostensiva,

armada e desarmada para o Campus Serrinha.

DECLARAÇÃO

Declaro  que  o  objeto  a  ser  licitado,  nos  termos  do  art.  1º  da  Lei  nº  10.520/02,

enquadra-se na condição de “bens ou serviços comuns”.

Serrinha, 31 de março de 2020.

Leandro dos Santos Damasceno
Diretor Geral Pró Tempore

Portaria nº 1.471/2018

DOU: 05/06/2018
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Processo nº: 23790.250209.2020-11

Licitação: Pregão 02/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de vigilância ostensiva,

armada e desarmada para o Campus Serrinha.

DECLARAÇÃO

Declaro que o objeto a ser licitado não é compatível com nenhum dos incisos do art.

3º, do Decreto nº 7.892/13, devendo, portanto, a licitação ser enquadrada como Tradicional.

Serrinha, 31 de março de 2020.

Leandro dos Santos Damasceno
Diretor Geral Pró Tempore
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE CARÁTER CONTINUADO

Processo nº: 23790.250209.2020-11

Licitação: Pregão 02/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de vigilância ostensiva,

armada e desarmada para o Campus Serrinha.

Declaro que o objeto Licitado enquadra-se como serviço de caráter continuado, devido à

sua essencialidade para manutenção do funcionamento das atividades finalísticas do Instituto

Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Baiano  Campus  –  Serrinha,  de  modo  que  sua

interrupção pode comprometer a prestação do Serviço Público e o cumprimento da missão

institucional.

Serrinha-BA, 31 de março de 2020.

Leandro dos Santos Damasceno
Diretor Geral Pró Tempore
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DOU: 05/06/2018
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PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA

PEDIDO Nº. 05/2020 – INTERESSADO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Solicitamos a V. S.ª, autorizar a realização da despesa abaixo:

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO UND QTD
VALOR

UNITÁRIO
VALOR

MENSAL
VALOR
ANUAL

1

1

Posto  12  (doze)  horas  diurnas
desarmado,  de  segunda-feira  a
domingo,  envolvendo  2  (dois)
vigilantes em turno de 12 x  36
horas para 12 meses.

Posto 2 7.994,67 15.989,34 191.872,08

2

Posto 12 (doze)  horas  noturnas
armado,  de  segunda-feira  a
domingo,  envolvendo  2  (dois)
vigilantes em turno de 12 x  36
horas para 12 meses.

Posto 2 9.988,67 19.977,34 239.728,08

VALOR TOTAL MÁXIMO DO GRUPO 35.966,68 431.600,16

A)  DO  OBJETO: Contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  na  prestação  de  serviços  de

vigilância ostensiva, de natureza contínua, para atender às necessidades do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha por meio do Pregão Eletrônico nº

02/2020 com a Empresa: XXXXXXXX - CNPJ :XXXXXXXXXXXX. A despesa total está estimada em

R$  431.600,16  (quatrocentos  e  trinta  e  um  mil,  seiscentos  reais  e  dezesseis  centavos)

conforme  especificação  do  quadro  acima,  e  tendo  em  vista  que  o  contrato  iniciará  em

11/05/2020,  o  valor  necessário  para  o  exercício  2020  será  da  ordem  de  R$  275.744,55

(duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro

centavos), o restante do valor será empenhado o orçamento do Exercício de 2021.

B)  DA  MOTIVAÇÃO: A  contratação  dos  serviços  vigilância  ostensiva,  justifica-se  pela

necessidade  primordial  de  trabalhadores  com  atribuições  que  não  constam  no  quadro  de

servidores do IF Baiano – Campus Serrinha e pela garantia da segurança e integridade física dos

servidores, terceirizados, alunos e visitantes, além do acervo patrimonial da instituição contra a

ação de terceiros, não permitindo a sua depredação, violação, evasão e apropriação indébita.

C) DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 8.666/93, lei 10.520/02 e suas alterações.

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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Ministério da Educação

Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

D) DADOS ORÇAMENTÁRIOS:

 Programa de Trabalho nº: 12363501220RL0029

 PTRES nº: 170832

 Fonte de Recurso nº: 8100000000

 Natureza da Despesa nº: 339037

 PI nº: L20RLP01FIJ

 Valor Disponível: R$ 129.790,79

 Data: 31/03/2020

Destacamos que embora tenhamos disponível  apenas  o valor acima identificado,

estamos recebendo repasse mensal de 1/12 do orçamento do campus, o que assegura o valor

necessário à contratação.

Declaro a existência de saldo para a realização da CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO acima.

Serrinha-BA, 31 de março de 2020.

Kerdoval da Silva Souza
Diretor Administrativo
Portaria nº 1.617/2018

D.O.U. 14/06/2018

Diante da solicitação,  autorizo a realização da despesa acima especificada.  Obedeçam-se as

formalidades legais.

Serrinha-BA, 31 de março de 2020.

Leandro dos Santos Damasceno
Diretor Geral Pró Tempore

Portaria nº 1.471/2018
DOU: 05/06/2018

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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Ministério da Educação

Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

Impacto Orçamentário-Financeiro da Despesa – Exercício 2020
(Inciso 1º do art. 16 da Lei Complementar nº. 101/2000)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
PEDIDO Nº 05/2020

Tendo em vista que o Crédito Orçamentário Disponível  de outros Custeios e Capital,  para o

Campus Serrinha  até a presente data, é da ordem de  1.645.000,20  (um milhão, seiscentos e

quarenta  e cinco mil  reais  e  vinte  centavos) e  a  despesa  está  estimada  em  R$ 431.600,16
(quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos reais e dezesseis centavos), o impacto orçamentário-

financeiro será de aproximadamente 26,24 %.

Serrinha-BA, 31 de março de 2020.

Kerdoval da Silva Souza
Diretor Administrativo

Portaria nº 1.617/2018

D.O.U. 14/06/2018

Declaração do Ordenador de Despesas
(Inciso II do art. 16 da lei Complementar nº 101/2000)

Declaro que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

Serrinha-BA, 31 de março de 2020.

Leandro dos Santos Damasceno
Diretor Geral Pró Tempore

Portaria nº 1.471/2018

DOU: 05/06/2018

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000

gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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Nº 182, quinta-feira, 19 de setembro de 2019ISSN 1677-7050Seção 2

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BA I A N O

PORTARIA Nº 1.683, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO,
no uso das suas atribuições delegadas pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no D.O.U. de
26/04/2018, Seção 2, página 1, tendo em vista o disposto no inciso I do art. 33 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, resolve:

Art. 1º. Exonerar a pedido, a partir de 26 de agosto de 2019, a servidora
ALESSANDRA FREITAS DE OLIVEIRA, do cargo de Assistente em Administração, matrícula SIAPE
nº 1705528, do quadro permanente do Instituto Federal Baiano, com fundamento no art. 34 da
Lei 8.112/90, Processo nº. 23327.001529/2019-81.

Art. 2º. Declarar vago, em decorrência, o referido cargo, código de vaga nº 0832294
com fundamento no art. 33, inciso I, da Lei 8.112/90.

AECIO JOSE ARAUJO PASSOS DUARTE

CAMPUS SERRINHA

PORTARIA Nº 66, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

O DIRETOR-GERAL PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO CAMPUS SERRINHA, no uso das suas atribuições delegadas
pela Portaria nº 1.471, de 04 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial da União de
05/06/2018 e Portaria nº 2.564, de 26 de setembro 2018, e de acordo com as disposições
contidas na Lei nº 8.112/1990, resolve:

Designar Pregoeiros e Equipe de Apoio no âmbito do IF Baiano Campus
Serrinha, conforme disposição do art. 3º, IV da Lei 10.520 /2002.

. SERVIDOR CARGO SIAPE F U N Ç ÃO

. Kerdoval da Silva Souza Técnico em Agropecuária 1246305 Pregoeiro

. Laércio dos Santos Cristo Auxiliar em Administração 2331252 Pregoeiro

. Othon José Lima do Sacramento Auxiliar em Administração 2332731 Pregoeiro

. Adrielle Souza Leão Macedo Professor EBTT 2369345 Equipe de
Apoio

. Cléber de Jesus Figueiredo Professor EBTT 1703705 Equipe de
Apoio

. Delfran Batista dos Santos Professor EBTT 1513139 Equipe de
Apoio

. Hortência Araújo Soares Técnico de Laboratório
Área

2331799 Equipe de
Apoio

. Joyce Santana Araújo Tradutor e Intérprete de
Linguagens de Sinais

3012941 Equipe de
Apoio

. Luís Eduardo Matos Reis Professor EBTT 1895473 Equipe de
Apoio

. Luiz Gonzaga da Silva Netto Técnico em Agropecuária 1459021 Equipe de
Apoio

. Mariana Eloy dos Reis Nutricionista 2187951 Equipe de
Apoio

. Paulo Ricardo da Silva Barbosa Assistente de Alunos 2395350 Equipe de
Apoio

. Raimundo Júnior Ribeiro de
Amorim

Técnico de Tecnologia da
Informação

1798774 Equipe de
Apoio

. Ricardo Santos do Carmo Reis Bibliotecário-
Documentalista

1002843 Equipe de
Apoio

. Tamille Marins Santos Cerqueita Enfermeiro 2261211 Equipe de
Apoio

LEANDRO DOS SANTOS DAMASCENO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
C AT A R I N E N S E

CAMPUS SANTA ROSA DO SUL

PORTARIA Nº 240, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE -
CAMPUS SANTA ROSA DO SUL, nomeado pela Portaria nº 044, de 27/01/2016,
publicada no Diário Oficial da União de 29/01/2016;, resolve:

Art. 1º - Art. 1º - Nomear a servidora MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA,
Técnico em Laboratório - Área Química, Matrícula SIAPE nº 2858885, para a Função
Gratificada de Coordenadora de Pesquisa e Extensão, código FG-4, extinto por força do
Decreto 9.725 de 12/03/2019, do Instituto Federal Catarinense - Campus Avançado
Sombrio.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MOACIR DUTRA DE OLIVEIRA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
C EA R Á

PORTARIA Nº 931, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONSIDERANDO o que
consta nos autos do Processo nº 23255.005156/2019-17, CONSIDERANDO o pedido
constante do Ofício nº 25/2019/POLO-IFCE, 13 de setembro de 2019. resolve:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, para atuarem como
titulares e/ou substitutos, nas atividades administrativas como Ordenadores de
Despesas e Gestores Financeiros no âmbito do Polo de Inovação de Fortaleza:

. UNIDADE GESTORA-POLO DE INOVAÇÃO

. F U N Ç ÃO SERVIDOR SIAPE CPF

. Ordenador de despesa Cristiane Borges Braga 1794770 768.410.223-00

. Ordenador de despesa (substituto) Tarique da Silveira Cavalcante 2134876 013.752.213-45

. Gestor financeiro Francisco José Pontes Cavalcante 0047332 244.428.793-20

. Gestor financeiro (substituto) Lucas Queiroz Wagner 2167502 001.746.313-08

Art. 2º - Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.

VIRGÍLIO AUGUSTO SALES ARARIPE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
ESPÍRITO SANTO

PORTARIAS DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
ESPÍRITO SANTO, nomeado pelo Decreto MEC de 17.10.2017, publicado no DOU de
18.10.2017, seção 2, página 1 no uso de suas atribuições legais resolve:

Nº 2.189 - Processo nº 23184.000103/2018-37 - Dispensar, EDER MAURICIO GUED ES ,
matrícula SIAPE 2145044, da Função Gratificada, código FG-2, de Chefe de Gabinete, da
Estrutura Administrativa do Campus Ibatiba do Ifes, para a qual foi designado pela Portaria
nº 3043, de 30.10.2017, publicada no DOU em 31.10.2017.

Nº 2.190 - Processo nº 23184.002563/2019-62 - Dispensar, MAIARA GOLDNER DE SOUZA
PINTO, matrícula SIAPE 1889180, da Função Gratificada, código FG-1, de Coordenadora
Geral de Gestão de Pessoas, da Estrutura Administrativa do Campus Ibatiba do Ifes, para
a qual foi designada pela Portaria nº 439, de 03.03.2015, publicada no DOU em
06.03.2015.

Nº 2.191 - Processo nº 23184.002565/2019-08 - Art. 1º Designar MAIARA GOLDNER DE
SOUZA PINTO, matrícula SIAPE 1889180, para exercer a Função Gratificada, código FG-2, de
Chefe de Gabinete da Estrutura Administrativa do Campus Ibatiba do Ifes. Art. 2º Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nº 2.192 - Processo nº 23184.002564/2019-35 - Art. 1º Designar EDVALDO MARTINS DE
MELO, matrícula SIAPE 2422712, para exercer a Função Gratificada, código FG-1, de
Coordenador da Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas da Estrutura Administrativa do
Campus Ibatiba do Ifes. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JADIR JOSE PELA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
GOIÁS

PORTARIAS DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

A REITORA SUBSTITUTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE GOIÁS - IFG, nomeada pela Portaria nº 467, de 19 de fevereiro de 2018,
publicada no Diário Oficial da União de 21/2/2018, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, resolve:

N° 2.067 - I - Considerando o que consta no Processo 23373.002946/2019-96, conceder
aposentadoria voluntária, com proventos integrais, ao servidor SUPERCILIO BARROS FILHO,
Matrícula SIAPE nº 6271243, ocupante do cargo de Odontólogo, Nível de Classificação E,
Nível de Capacitação II e Padrão de Vencimento 8, em regime de trabalho de 30 (trinta)
horas semanais, do quadro permanente do IFG, com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005.

II - Declarar vago o referido cargo.

N° 2.069 - I - Considerando o que consta no Processo 23372.004002/2019-63, designar o
servidor NANDO JOSÉ DE SOUZA ROCHA, ocupante do cargo de Técnico de Tecnologia da
Informação, Matrícula SIAPE nº 2171181, para exercer a função de Coordenador de Gestão
da Informação da Diretoria de Tecnologia da Informação da Reitoria do IFG, Código FG-2,
UORG-566.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

N° 2.074 - Considerando o que consta no Processo 23373.003432/2019-58, conceder ao
servidor SÉRGIO RENATO XAVIER BITENCURT, Matrícula SIAPE nº 1165179, ocupante do
cargo de Professor EBTT, Classe D-IV, Nível 1, Abono de Permanência nos termos do art. 2º
da Emenda Constitucional 41/2003, com efeitos financeiros a partir de 17/9/2019.

ADRIANA DOS REIS FERREIRA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
M A R A N H ÃO

CAMPUS CODÓ

PORTARIA Nº 267, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019

O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO
GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO -
CAMPUS CODÓ, designado nos termos da Portaria n° 170, de 12 de junho de 2018,
publicada no D.O.U. de 18 de junho de 2018, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, e

Considerando a solicitação constante no Ofício n° 103/2019 - DAP-COD/CAMP-
COD/IFMA, de 10 de setembro de 2019, resolve:

I - Designar os servidores abaixo relacionados, para comporem a equipe de
Pregão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus
Codó.

. P R EG O E I R O

. SERVIDOR SIAPE

. Marcos Aurélio de Jesus Cardoso 1245786

. EQUIPE DE APOIO

. SERVIDOR SIAPE

. Elder Salazar Alves 1672924

. Graciliano Paiva Oliveira 1278754

. Joycellane Alline do Nascimento Campos Ribeiro 1885441

. Herbeth Silva Santos 1221661

II - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação e terá
validade de 1 (um) ano.

JANDHERSON MOURA SILVA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
MATO GROSSO

PORTARIA Nº 2.090, DE 20 DE AGOSTO DE 2019

A REITORA SUBSTITUTA EM EXERCÍCIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, designada
pela Portaria IFMT nº 877, de 20.04.2017, publicada no D.O.U. em 25.04.2017;
considerando o Processo nº 23189.001708.2019-41, resolve:

I - Autorizar o afastamento do país à servidora Eliete Grasiela Both, ocupante
do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE nº
2944086, lotada no Campus Barra do Garças, com ônus limitado a este IFMT, no período
de 01.09.2019 a 31.08.2020, para realizar estágio de Doutorado Sanduíche na Universidade
de Salamanca, em Salamanca - Espanha.

II - Cientifique-se e cumpra-se.

GLÁUCIA MARA DE BARROS
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

155821 - IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00002/2020-000

1 - Itens da Licitação

1 - Prestação de serviço de  vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2ª a domingo

Descrição Detalhada: Prestação de serviço de  vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2ª a domingo - Desarmadano IF Baiano - Campus
Serrinha.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Posto

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Grupo: G1

Valor Total (R$): 191.872,14

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Serrinha/BA (2)

2 - Prestação de serviço de  vigilância e segurança - orgânica -12h noturnas - 2ª a domingo

Descrição Detalhada: Prestação de serviço de  vigilância e segurança - orgânica -12h noturnas - 2ª a domingo - Armado no IF Baiano - Campus
Serrinha

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Posto

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Grupo: G1

Valor Total (R$): 239.728,16

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Serrinha/BA (2)

2 - Composição dos Grupos

21 Prestação de serviço de  vigilância e segurança - orgânica -12 horas
diurnas - 2ª a domingo

Posto

22 Prestação de serviço de  vigilância e segurança - orgânica -12h
noturnas - 2ª a domingo

Posto

Grupo 1

Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00002/2020-000 UASG 155821 (1/1)31/03/2020  16:23
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

PORTARIA 24/2020 - SER-DG/RET/IFBAIANO, de 12 de março de 2020

Comissão de Planejamento para Contratação de Empresa Especializada em Serviços
de Vigilância Armada para o IF Baiano – Campus Serrinha

 

O Diretor Geral Pró Tempore do Campus Serrinha do Ins tuto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano,  no uso

de suas atribuições legais delegadas pela Portaria n°1.471 de 04 de junho de 2018, publicada no D.O.U de 05 de junho de 2018, 

R E S O L V E: 

Art. 1º Designar Comissão de Planejamento para Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Vigilância

Armada para o IF Baiano – Campus Serrinha, conforme Inciso II, Art.21 da IN 05/2017, conforme descrição abaixo:

NOME SIAPE

Kerdoval da Silva Souza 1246305

Othon José Lima do Sacramento 2332721

Áddla Thaine Santos Oliveira Morais 2331360

Art. 2º Designar a servidora Brenda Grazielle Merces Silva, SIAPE 1492562, a quem será confiada a fiscalização dos

serviços, a qual poderá par cipar de todas as etapas do planejamento da contratação, observando o disposto no § 1º do art. 22;

                        Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Leandro dos Santos Damasceno, DIRETOR - CD2 - SER-DG, em 12/03/2020 10:56:03.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 11/03/2020. Para comprovar sua autentic idade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

17913

d1f63ac16e
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Setor de Compras e Licitações

Despacho:

Através deste despacho, autorizamos e assinamos digitalmente as seguintes peças componentes do

Pregão de Vigilância Ostensiva: 1. Autorização de Abertura de Processo Licitatorio 2. Declaração de

Bens Comuns 3. Declaração de NÃO Adequação ao SRP 4. Declaração de Serviço Continuado 5.

Impacto Orçamentario e Financeiro 6. Pedido

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

Leandro dos Santos Damasceno, DIRETOR - CD2 - SER-DG, SER-COMPRAS, em 01/04/2020 09:30:12.

Cópia de despacho #50998 digital impresso por Laercio Cristo (2331252) em 30/07/2020 08:34.
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA-CAMPUS SERRINHA

Despacho:

Através deste despacho assinamos digitalmente as seguintes peças componentes do Pregão de

Vigilância Ostensiva: 1. Pedido 2. Impacto Orçamentario e Financeiro.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

Kerdoval da Silva Souza, DIRETOR - CD4 - SER-DAP, SER-DAP, em 01/04/2020 09:41:24.

Cópia de despacho #51002 digital impresso por Laercio Cristo (2331252) em 30/07/2020 08:34.

Estrada Vicinal de Aparecida, S/N, Bairro Aparecida, SERRINHA / BA, CEP 48700-000
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MINUTA
EDITAL nº 02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
(Processo Administrativo nº 23790.250209.2020-11)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal  de Educação,
Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha, por meio do Setor de Compras e Licitações,
sediado à Estrada Vicinal de Aparecida, S/N, bairro Aparecida, Serrinha – Ba, CEP: 48.700-000,
realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo  menor preço,  nos
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO
DE 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de
2012, do Decreto 9.450/18, de 24 de Julho de 2018, do Decreto 9.094 de 17 de Julho de 2017,
Decreto 3996 de 2001, Lei 7.102 de 20 de Junho de 1983, Instruções Normativas SEGES/MP nº
05, de 26 de maio de 2017, 07/2018 de 20 de Setembro de 2018 e nº 03, de 26 de abril de 2018
e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste
Edital e demais legislações pertinentes ao objeto do certame.

Data da sessão: XX / XX/ XX

Horário:09:00 h

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

 1 DO OBJETO

 1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação
de serviços de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância ostensiva
armada e desarmada, executada por profissional qualificado nos termos da Lei nº 7.102, de 20
de junho de 1983, nas dependências do Campus Serrinha, deste Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Baiano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
edital e seus anexos;

 1.2 A  licitação  será  formada  por  um  lote,  conforme  tabela  constante  do  Termo  de
Referência, devendo o licitante oferecer proposta a todos os itens que o compõe.
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 2 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 2.1 A despesa da presente contratação será suportada pela Unidade Orçamentária 155821
com orçamento de exercício de 2020, Gestão 26404.

UG / Gestão/Unidade: 155821 / 26404
Fonte: 8100000000                          
Programa de trabalho: 12363501220RL0029                       
Elemento de despesa: 339037                         
PI: L20RLP01FIJ

 3 DO CREDENCIAMENTO

 3.1 O credenciamento é o nível básico do registro no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória pregão, em sua forma eletrônica;

 3.2 O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado;

 3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização de
transações inerentes a este pregão;

 3.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do  sistema,  ou  ao  órgão  ou  entidade  responsável  por  esta  licitação,  responsabilidade  por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

 3.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

 4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

 4.1 Poderão participar deste pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com  o  objeto  desta  licitação,  e  que  estejam  com  credenciamento  regular  no  Sistema  de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no § 3º do artigo 8º da
IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010;
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 4.2 Não poderão participar desta licitação os interessados:

 4.2.1 Proibidos  de  participar  de  licitações  e  celebrar  contratos  administrativos,  na
forma da legislação vigente;

 4.2.2 Estrangeiros  que  não  tenham  representação  legal  no  Brasil  com  poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

 4.2.3 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

 4.2.4 Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

 4.2.5 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

 4.2.6 Sociedades  cooperativas,  considerando  a  vedação  contida  no  Termo  de
Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, anexo a este
edital, e a proibição do artigo 10º da Instrução Normativa Nº 05, de 26 de maio de 2017.

 4.3 Como condição para participação no pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

 4.3.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei  Complementar nº
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49:

 4.3.1.1 A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,
mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.

 4.3.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos,
bem como, de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

 4.3.3 Que  inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente  da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

 4.3.4 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 anos,  salvo menor, a partir de 14 anos,  na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
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 4.3.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

 4.4 Nos termos do art.  5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de
pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

 4.4.1 Detentor  de  cargo  em  comissão  ou  função  de  confiança  que  atue  na  área
responsável pela demanda ou contratação; ou de autoridade hierarquicamente superior
no âmbito do órgão contratante.

 4.4.1.1 Para  os  fins  do  disposto  neste  item,  considera-se  familiar  o  cônjuge,  o
companheiro  ou  o  parente  em linha reta  ou colateral,  por  consanguinidade  ou
afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei
nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de
junho de 2010);

 4.5 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente  público  ocupante  de  cargo  em  comissão  ou  função  de  confiança  neste  órgão
contratante.

 5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

 5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os  documentos  de habilitação exigidos  no edital,  proposta  com a descrição do objeto
ofertado  e  o  preço,  até  a  data  e  o  horário  estabelecidos  para  abertura  da  sessão  pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

 5.2 Não  será  estabelecida,  nessa  etapa  do  certame,  ordem  de  classificação  entre  as
propostas  apresentadas,  o  que  somente  ocorrerá  após  a  realização  dos  procedimentos  de
negociação e julgamento da proposta.

 5.3 Os  documentos  que  compõem  a  proposta  e  a  habilitação  do  licitante  melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público
após o encerramento do envio de lances,

 5.4 Todas  as  referências  de  tempo  no  edital,  no  aviso  e  durante  a  sessão  pública
observarão o horário de Brasília/DF;
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 5.5 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

 5.6 Incumbirá  ao  licitante  acompanhar  as  operações  no  sistema  eletrônico  durante  a
sessão pública do pregão,  ficando responsável  pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

 5.7 Até  a  abertura  da  sessão,  os  licitantes  poderão  retirar  ou  substituir  as  propostas
apresentadas;

 5.8 O  licitante  deverá  enviar  sua  proposta  mediante  o  preenchimento,  no  sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

 5.8.1 Valor unitário do lote e item, quando for o caso;

 5.8.2 Descrição detalhada do objeto, aceitando-se para este fim a simples menção de
“conforme o edital” ou similar.

 5.9 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;

 5.10 A  fim  de  assegurar  o  tratamento isonômico entre  as  licitantes,  bem  como,  para  a
contagem da anualidade prevista no art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/2001, informa-se que foi
utilizada  a  seguinte  convenção  coletiva  de  trabalho  no  cálculo  do  valor  estimado  pela
Administração:

 5.10.1 Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato das Empresas de Segurança Privada
do Estado da Bahia e Confederação Nacional dos Vigilantes, registrada no   MTE sob o nº
BA000264/2018.

 5.11 Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários e comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de
Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo IV deste edital:

 5.11.1 A  Contratada  deverá  arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatos futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo
de  vale-transporte,  devendo  complementá-los,  caso  o  previsto  inicialmente  em  sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de
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1993;

 5.11.2 Caso  o  eventual  equívoco  no  dimensionamento  dos  quantitativos  se  revele
superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e
executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação
contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei
n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.

 5.12  A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em
caso  de  erro  ou  cotação  incompatível  com  o  regime  tributário  a  que  se  submete,  serão
adotadas as orientações a seguir:

 5.12.1 Cotação  de  percentual  menor  que  o  adequado:  o  percentual  será  mantido
durante toda a execução contratual;

 5.12.2 Cotação  de  percentual  maior  que  o  adequado:  o  excesso  será  suprimido,
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando
da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

 5.13 Se  o  regime  tributário  da  empresa  implicar  o  recolhimento  de  tributos  em
percentuais  variáveis,  a  cotação  adequada  será  a  que  corresponde  à  média  dos  efetivos
recolhimentos  da  empresa  nos  últimos  doze  meses,  devendo  o  licitante  ou  contratada
apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos
recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

 5.14 Independentemente do percentual  de tributo inserido na planilha, no pagamento
dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

 5.15 Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se
beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional para os itens do certame, nos termos
do art. 18, §5º-C, inciso VI, c/c § 5º-H, da Lei Complementar nº 123/2006.

 5.16 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva  responsabilidade  do  licitante,  não  lhe  assistindo  o  direito  de  pleitear  qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

 5.17 Os  licitantes  devem  respeitar  os  preços  máximos  estabelecidos  nas  normas  de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão
nº1455/2018 -TCU – Plenário);
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 5.18 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (Sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação.

 6 DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

 6.1 A  abertura  da  presente  licitação  dar-se-á  em sessão  pública,  por  meio  de  sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste edital;

 6.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham
vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo
de Referência:

 6.2.1 A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

 6.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

 6.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances;

 6.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e
os licitantes;

 6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro:

 6.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do lote e item, quando for o caso.

 6.6 Os  licitantes  poderão oferecer  lances  sucessivos,  observando o horário  fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas neste edital;

 6.7 O  licitante  somente  poderá  oferecer  lance  inferior  ao  último  por  ele  ofertado  e
registrado pelo sistema:

 6.7.1 o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior
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a  20  (vinte)  segundos,  e  o  intervalo  entre  lances  não  poderá  ser  inferior  a  3  (três)
segundos.

 6.8 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar;

 6.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”,  em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,  com lance final e
fechado.

 6.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo,  o  sistema  encaminhará  aviso  de  fechamento  iminente  dos  lances,  após  o  que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.

 6.11 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

 6.12 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

 6.13 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

 6.14 Não  havendo  lance  final  e  fechado  classificado  na  forma  estabelecida  nos  itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

 6.15 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da etapa fechada,  caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.

 6.16 Quando  a  desconexão  do  sistema eletrônico  para  o  pregoeiro  persistir  por  tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente  após decorridas
vinte  e  quatro  horas  da  comunicação  do  fato  pelo  Pregoeiro  aos  participantes,  no  sítio
eletrônico utilizado para divulgação.
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 6.17 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.

 6.18 É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços:

 6.18.1 item  relativo  a  despesas  decorrentes  de  disposições  contidas  em  Acordos,
Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação
dos  trabalhadores  nos  lucros  ou  resultados  da  empresa  contratada,  de  matéria  não
trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices
obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos
relacionados ao exercício da atividade (art. 9º, parágrafo único, incisos I a III, do Decreto
n.º 9.507/2018, e art. 6º da IN SEGES/MP n.º 5, de 2017);

 6.18.2 item  relativo  a  despesas  decorrentes  de  disposições  contidas  em  Acordos,
Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos  que
somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública (art. 6º, parágrafo único,
da IN SEGES/MP n.º 5/2017);

 6.18.3 rubricas  que  prevejam o  custeio  de despesas  com treinamento,  reciclagem e
capacitação  ou  congêneres,  pois  tais  parcelas  já  são  cobertas  pelas  despesas
administrativas (Acórdão TCU nº 2.746/2015 – Plenário);

 6.19 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante;

 6.20 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances;

 6.21 Caso o licitante não apresente lances,  concorrerá com valor de sua proposta e,  na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas;

 6.22 Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal do porte da entidade empresarial:

 6.22.1 o sistema identificará em coluna própria  as microempresas  e as empresas de
pequeno  porte  participantes,  procedendo  à  comparação  com  os  valores  da  primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
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Decreto nº 6.204, de 2007.

 6.23 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor
preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada:

 6.23.1 a melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada,  no  prazo  de  5  (cinco)  minutos  controlados  pelo  sistema,  contados  após  a
comunicação automática para tanto;

 6.23.2 caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou  não  se  manifeste  no  prazo  estabelecido,  serão  convocadas  as  demais  licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior;

 6.23.3 Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate.

 6.23.4  lances  equivalentes  não  serão  considerados  iguais,  vez  que  a  ordem  de
apresentação  das  propostas  pelos  licitantes  é  utilizada  como  um  dos  critérios  de
classificação.

 7 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

 7.1 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.

 7.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço
máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível:

 7.2.1 Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

 7.2.1.1 Comprovadamente,  for  insuficiente  para  a  cobertura  dos  custos  da
contratação; apresente preços global ou unitários simbólicos irrisórios ou de valor
zero; incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos  respectivos  encargos,  ainda  que  o  ato  convocatório  da  licitação  não  tenha
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estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de  propriedade  do  próprio  licitante,  para  os  quais  ele  renuncie  a  parcela  ou  à
totalidade da remuneração;

 7.2.1.2 Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis,
medidas provisórias e convenções de trabalho vigentes.

 7.3 Se  houver  indícios  de  inexequibilidade  da  proposta  de  preço,  ou  em  caso  da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma
do § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas item 9.4 do Anexo VII-
A da  Instrução Normativa Nº 5,  de 25 de maio de 2017,  para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

 7.4  Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média
dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e
evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação,
será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta:

 7.4.1 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou indícios que
fundamentam a suspeita.

 7.4.1.1 Para  cumprimento  ao  disposto  no  item  anterior,  o  licitante  deverá
encaminhar mensagem escrita para o e-mail de compras  @  serrinha.  ifbaiano.edu.br
com  a  identificação  da  empresa,  o  motivo  da  mensagem  e  fundamentação  da
suspeita.

 7.5 As  propostas  com  preços  próximos  ou  inferiores  ao  mínimo  estabelecido  pelo
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, disponibilizado em meio eletrônico, no
Portal de Compras do Governo Federal (http://www.comprasgovernamentais.gov.br), deverão
comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca, sob pena de desclassificação, sem prejuízo
do disposto nos itens 9.2 a 9.6 do Anexo VII-A, da Instrução Normativa/SEGES/MP n.º 5/2017
(Portaria SEGES/MP n. 213, de 25 de setembro de 2017).

 7.6 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,
cabendo  à  Administração  fazer  diligência  ou  solicitar  esclarecimentos,  para  que  sejam
comprovados ou corrigidos os valores apresentados.
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 7.7 O  Pregoeiro  convocará  o  licitante  para  enviar  documento  digital,  única  e
exclusivamente, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no  chat o
prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta:

 7.7.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente
aceita pelo Pregoeiro;

 7.7.2 dentre  os  documentos  que  serão  solicitados  pelo  Pregoeiro,  destacam-se  as
planilhas de custo, obrigatoriamente apresentadas através do preenchimento da planilha
fornecida  pelo  Instituto  Federal  Baiano  –  Campus  Serrinha  (Anexo  IV),  no  sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br,    sem nenhuma célula  ou  fórmula  bloqueada,  ou
qualquer linha ou coluna oculta, readequadas com o valor final ofertado  ;

 7.8 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deve encaminhar a proposta
de preço adequada ao último lance juntamente com a Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) ou documento apto a
comprovar o FAP informado em sua planilha de custos. 

 7.9 Todos  os  dados  informados  pelo  licitante  em  sua  planilha  deverão  refletir  com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

 7.10 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha
de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos, e
também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

 7.10.1 Erros  no  preenchimento  da  planilha  não  constituem  motivo  para  a
desclassificação da proposta:

 7.10.1.1 A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo
Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto:

 7.10.1.1.1 Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de
recolhimento  de  impostos  e  contribuições  na  forma  do  Simples  Nacional,
exceto para atividades de prestação de serviços previstas nos §§ 5º-B a 5º-E,
do artigo 18, da LC 123, de 2006.

 7.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação;
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 7.12 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no  chat a nova
data e horário para a continuidade da mesma;

 7.13 Encerrada  a  etapa  de  envio  de  lances  da  sessão  pública,  o  pregoeiro  deverá
encaminhar,  pelo  sistema  eletrônico,  contraproposta  ao  licitante  que  tenha  apresentado  o
melhor  preço,  para  que  seja  obtida  melhor  proposta,  vedada  a  negociação  em  condições
diferentes das previstas neste Edital.

 7.13.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, deverá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;

 7.13.2 A negociação será realizada por meio do sistema,  podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

 7.14 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de no mínimo  duas
horas,  envie  a  proposta  adequada  ao  último  lance  ofertado  após  a  negociação  realizada,
acompanhada,  se  for  o  caso,  dos  documentos  complementares,  quando  necessários  à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

 7.14.1 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.

 7.15 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual  ocorrência do empate ficto,  previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

 8 DA HABILITAÇÃO

 8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar,  o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento
das condições  de participação,  especialmente quanto  à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

 8.1.1 SICAF;

 8.1.2 Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  mantido  pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

 8.1.3 Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de  Improbidade
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Administrativa,  mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça
(www.  cnj  .jus.br/  improbidade  _adm/consultar_requerido.php).

 8.1.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

 8.1.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei  n° 8.429, de 1992,  que prevê,
dentre  as  sanções  impostas  ao  responsável  pela  prática  de  ato  de  improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

 8.1.5.1 Caso  conste  na  Consulta  de  Situação  do  Fornecedor  a  existência  de
Ocorrências  Impeditivas  Indiretas,  o  gestor  diligenciará  para  verificar  se  houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

 8.1.6 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. 

 8.1.7 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

 8.1.8 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

 8.2 O Pregoeiro,  então,  consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF,  em  relação  à  habilitação  jurídica,  à  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  à  qualificação
econômica financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

 8.2.1 Também  poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de  certidões,
especialmente quando o  licitante  esteja  com alguma documentação vencida  junto  ao
SICAF:

 8.2.2 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do
sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será
convocado a encaminhar, no prazo de 2     (duas) horas, documento válido que comprove o
atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
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porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

 8.3 Os  licitantes  que  não  estiverem  cadastrados  no  Sistema de  Cadastro  Unificado  de
Fornecedores  –  SICAF  além  do  nível  de  credenciamento  exigido  pela  Instrução  Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à habilitação
jurídica,  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  qualificação  econômico-financeira  e  habilitação
técnica:

 8.4 Habilitação jurídica:

 8.4.1 No caso  de empresário  individual,  inscrição no Registro  Público  de Empresas
Mercantis;

 8.4.2 Em  se  tratando  de  sociedades  comerciais  ou  empresa  individual  de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado e, no caso
de  sociedade  por  ações,  acompanhado  de  documentos  de  eleição  de  seus
administradores;

 8.4.3 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a  matriz,  no  caso  de ser  o  participante  sucursal,  filial  ou
agência;

 8.4.4 Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de
sociedades simples, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

 8.4.5 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no país;

 8.4.6 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva, quando for o caso.

 8.5 Regularidade fiscal e trabalhista:

 8.5.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

 8.5.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  (PGFN),  referente  a  todos  os  créditos
tributários  federais  e  à  Dívida  Ativa da  União (DAU)  por  elas  administrados,  inclusive

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br

11



 
Ministério da Educação

Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

aqueles  relativos  à  Seguridade  Social,  nos  termos  da  Portaria  Conjunta  nº  1.751,  de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

 8.5.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

 8.5.4 Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;

 8.5.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio
ou sede da licitante,  pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

 8.5.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

 8.5.7 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração
da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

 8.5.8 Caso o licitante detentor  do menor  preço seja  microempresa ou  empresa  de
pequeno  porte,  deverá  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de
comprovação de regularidade fiscal,  mesmo que esta apresente alguma restrição,  sob
pena de inabilitação.

 8.5.9 Apresentação de declaração do licitante de que, caso seja vencedor, contratará
pessoas presas ou egressos nos termos do Decreto 9.450/18, acompanhada de declaração
emitida pelo órgão responsável  pela execução penal de que dispõe de pessoas presas
aptas à execução de trabalho externo. 

 8.5.10 Ato de registro ou autorização de funcionamento expedido pelo Departamento
de Polícia Federal, levando em consideração o disposto na Lei 7.102/1983, regulamentada
pelo  Decreto  89.056/1983,  Portaria  3.233/2012-DG/DPF,  de  10/12/2012,  com  as  suas
posteriores modificações e demais legislação pertinente. 

 8.6 Qualificação econômico-financeira 

 8.6.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor
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da sede do licitante;

 8.6.2 Balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social,  já
exigíveis a apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta:

 8.6.2.1 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação  de  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  referentes  ao
período de existência da sociedade.

 8.6.3 Comprovação  da  boa  situação  financeira  da  empresa  mediante  obtenção  de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG =    Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo   
        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =                            Ativo Total                                
         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =        Ativo Circulante      
          Passivo Circulante

 8.6.4 Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e
seis  centésimos por  cento)  do valor  estimado para a  contratação ou item pertinente,
tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício
social;

 8.6.5 Comprovação de patrimônio líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor
estimado  da  contratação,  por  meio  da  apresentação  do  balanço  patrimonial  e
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada
a  substituição  por  balancetes  ou  balanços  provisórios,  podendo  ser  atualizados  por
índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta;

 8.6.6 Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos,
conforme modelo constante do Anexo VII, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos
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contratos firmados com a Administração Pública ou com a iniciativa privada, vigentes na
data da sessão pública de abertura deste pregão, não é superior ao patrimônio líquido do
licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste edital:

 8.6.6.1 A declaração de que trata o subitem acima deverá estar acompanhada da
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social;

 8.6.6.2 Quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para
mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada
na  Demonstração  do  Resultado  do  Exercício  (DRE),  deverão  ser  apresentadas,
concomitantemente, as devidas justificativas.

 8.7 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação
técnica, por meio de:

 8.7.1 Comprovação  de  aptidão  para  a  prestação  dos  serviços  em  características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente,
por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado:

 8.7.1.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade  econômica  principal  ou  secundária  especificadas  no  contrato  social
vigente;

 8.7.1.2 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato
ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado
para ser executado em prazo inferior;

 8.7.1.3 para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o
somatório de atestados de períodos diferentes;

 8.7.1.4 O  licitante  disponibilizará  todas  as  informações  necessárias  à
comprovação  da  legitimidade  dos  atestados,  apresentando,  dentre  outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da
contratante e local em que foram prestados os serviços.

 8.7.1.5 Todos os licitantes,  credenciados ou não no SICAF,  deverão apresentar
ainda, conforme anexo IX deste edital, declaração de que não possui, em seu quadro
societário,  servidor  público  da  ativa,  ou  empregado  de  empresa  pública  ou  de
sociedade  de  economia  mista,  em  atendimento  ao  artigo  17,  inciso  XII  da   Lei
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13.242/2015 – Lei de Diretrizes Orçamentários (LDO)/2016,   na qual deve constar a
assinatura do representante legal, devidamente identificado, com o número do CPF
e no caso de procurador, anexar cópia autenticada da procuração.

 
 8.7.2 Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou inferior a
40  (quarenta),  o  licitante  deverá  comprovar  que  tenha  executado  contrato  com  um
mínimo de 10 (dez) postos; 

 8.7.3 Para  a  comprovação  do  número  mínimo  de  postos  exigido,  será  aceito  o
somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de
terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos,
nos termos do subitem 10.7, Anexo VII-A, da IN n. 05/2017.

 8.8 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima deverão ser
apresentados pelos licitantes, na forma estabelecida no art. 25, § 2º, do Decreto 5.450/2005,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação
do Pregoeiro no sistema eletrônico:

 8.8.1 somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do
sistema,  será  aceito  o  envio  da  documentação  por  meio  do  e-mail
compras@serrinha.ifbaiano.edu.br;

 8.8.2 posteriormente,  serão  remetidos  em  original,  por  qualquer  processo  de
reprografia,  ou  autenticada  por  tabelião  de  notas,  ou  por  servidor  da  Administração,
desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para
análise, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a adjudicação do(s) item(ns) ao(s) licitante(s)
vencedor(es);

 8.8.3 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJs diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos;

 8.8.4 para fins de comprovação do prazo estabelecido no subitem 8.6.2, o adjudicado
deverá enviar o   código de rastreio junto aos Correios, imediatamente após a postagem do
original  ou  cópia  autenticada  assinada,  para  o  IF  Baiano,  através  do  e-mail
compras  @  serrinha.  ifbaiano.edu.br  .

 8.8.5 Se a menor proposta for de microempresa ou empresa de pequeno de porte, e
uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a
mesma  será  convocada  para,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  após  solicitação  do
Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização:
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 8.8.5.1 O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa;

 8.8.6 A  não  regularização  fiscal  no  prazo  previsto  neste  subitem  acarretará  a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para os quais será
concedido o mesmo prazo especial a regularização da situação fiscal.

 8.9 Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a continuidade
da mesma;

 8.10 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
edital;

 8.11 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para a aceitação da proposta subsequente;

 8.12 Da sessão pública do pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico;

 8.13 no caso de certidões ou outros documentos que não possuam em seu corpo prazo de
validade expressamente definido, apenas serão aceitas, para fins da habilitação nesta licitação,
aquelas emitidas, no máximo, há 90 (noventa) dias da data de sua apresentação.

 9 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

 9.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

 9.1.2 Quando houver  erro na  aceitação do preço melhor  classificado ou  quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente
ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas  hipóteses,  serão  adotados  os  procedimentos  imediatamente  posteriores  ao
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encerramento da etapa de lances. 

 9.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

 9.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chat) ou e-mail, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.

 9.2.2 A  convocação feita  por  e-mail  dar-se-á  de acordo com os  dados  contidos  no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

 10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 10.1 A proposta final  do licitante declarado vencedor deverá ser  encaminhada conforme
modelo  disponível  no  Anexo  IV,  contendo  as  especificações  técnicas  detalhadas  do  objeto
ofertado em prazo mínimo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

 10.1.1 Ser redigida em Língua Portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas,  rasuras,  entrelinhas  ou  ressalvas,  devendo  a  última  folha  ser  assinada  por
representante devidamente constituído do licitante, e as demais rubricadas por este:

 10.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento.

 10.1.3 Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao
lance vencedor.

 10.1.4 Conter:

 10.1.4.1 Especificação clara do objeto, de acordo com o Anexo I deste Edital;

 10.1.4.2 Preço  unitário  e  total  do  serviço,  conforme  valor  ofertado  e/ou
negociado no sistema eletrônico;

 10.1.4.2.1 O valor da proposta deverá obedecer duas casas decimais após a
vírgula,  tanto no valor  total  quanto no valor unitário,  quando do envio da
proposta sempre com reajuste para menor do lance ofertado. Caso contrário,
ficará a cargo do Pregoeiro o ajuste do valor, para menor, no Sistema.
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 10.1.4.2.2 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o
valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art.
5º da Lei nº 8.666/93).

 10.1.4.2.3 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos
e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

 10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso;

 10.2.1  Todas  as  especificações  do  objeto  contidas  na  proposta,  tais  como  marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

 11 DOS RECURSOS

 11.1 Declarado o vencedor na fase de habilitação, o Pregoeiro concederá o prazo mínimo 30
trinta  minutos,  para  que  qualquer  licitante  manifeste  a  intenção  de  recorrer,  de  forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo próprio do sistema.

 11.2 Havendo  quem  se  manifeste,  caberá  ao  Pregoeiro  verificar  a  tempestividade  e  a
existência de motivação da intenção de recorrer,  para  decidir  se  admite  ou não o recurso,
fundamentadamente:

 11.2.1 Nesse  momento,  o  Pregoeiro  não  adentrará  no  mérito  recursal,  mas  apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso;

 11.2.2 A  falta  de  manifestação motivada do licitante  quanto  à  intenção de  recorrer
importará a decadência desse direito;

 11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias  para  apresentar  as  razões,  pelo  sistema  eletrônico,  ficando  os  demais  licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico,  em  outros  três  dias,  que  começarão  a  contar  do  término  do  prazo  do
recorrente, sendo-lhes assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.
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 11.3 O  acolhimento  do  recurso  invalida  tão  somente  os  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento;

 11.4 Os  autos  do  processo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos  interessados,  no
endereço constante neste edital.

 12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

 12.1 O  objeto  da  licitação  será  adjudicado  ao  licitante  declarado  vencedor,  por  ato  do
Pregoeiro,  caso  não  haja  interposição  de  recurso,  ou  pela  autoridade  competente,  após  a
regular decisão dos recursos apresentados;

 12.2 Após  a  fase  recursal,  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

 13 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

 13.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato,
prestará a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
que será liberada de acordo com as condições previstas neste edital, conforme disposto no art.
56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais:

 13.1.1 O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a
critério da Administração Contratante;

 13.1.2 A  inobservância  do  prazo  fixado  para  apresentação  da  garantia  acarretará  a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento);

 13.1.3 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o Contratante a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

 13.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger
um período de mais de 3 (três) meses após o término da vigência contratual;

 13.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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 13.3.1 Prejuízo  advindo  do  não  cumprimento  do  objeto  do  contrato  e  do  não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

 13.3.2 Prejuízos diretos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;

 13.3.3 As multas moratórias e punitivas aplicadas pelo Contratante à Contratada;

 13.3.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas

pela contratada, quando couber.

 13.4 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar os eventos indicados
no  subitem  anterior,  mencionados  no  Subitem 3.1,  “b”,  do  Anexo  VII-F,  da  IN  SLTI/MPOG
05/2017, observada a legislação que rege a matéria;

 13.5 A  garantia  em  dinheiro  deverá  ser  efetuada  em  favor  do  Contratante,  em  conta
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária;

 13.6 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados
quando da contratação;

 13.7 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis, contados da data em que for notificada;

 13.8 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

 13.9 Após  a  execução  do  contrato,  será  verificado  o  pagamento  das  verbas  rescisórias
decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da Contratada em outra atividade
de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção dos respectivos contratos de trabalho:

 13.9.1 Caso a Contratada não logre efetuar uma das comprovações acima indicadas até
o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, o Contratante poderá
utilizar o valor da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 (um)
mês  de  serviços  para  realizar  o  pagamento  diretos  das  verbas  rescisórias  aos
trabalhadores alocados na execução contratual, conforme Art. 64 e Subitem 1.2, do Anexo
VII-B Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 2017,  conforme obrigação assumida pela
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Contratada.

 13.10 Será considerada extinta a garantia:

 13.10.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração
do Contratante, mediante Termo Circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cláusulas do contrato;

 13.10.2 No  prazo  de  3  (três)  meses  após  o  término  da  vigência  do  contrato,  caso  a
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado,
nos termos da comunicação.

 14 DO TERMO DE CONTRATO

 14.1 Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja vigência
será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de
60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato, tendo como referência  o Inciso II do
art. 57 da Lei 8.666/93. 

 14.2 Previamente à contratação, a Administração realizará consulta online ao SICAF, bem
como  ao  Cadastro  Informativo  de  Créditos  não  Quitados  –  CADIN,  cujos  resultados  serão
anexados aos autos do processo.

 14.2.1 Na  hipótese  de  irregularidade  do  registro  no  SICAF,  o  contratado  deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

 14.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura  do  Termo  de  Contrato,  a  Administração  poderá  encaminhá-lo  para  assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinado no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

 14.4 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual  período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração;

 14.5 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que
mantém  as  mesmas  condições  de  habilitação,  ou  quando,  injustificadamente,  recusar-se  à
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assinatura,  poderá  ser  convocado  outro  licitante,  desde  que  respeitada  a  ordem  de
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados
os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
edital e das demais cominações legais.

 15 DA REPACTUAÇÃO

 15.1 As regras acerca da repactuação do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este edital;

 16 DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

 16.1 O recebimento provisório dos serviços ficará a cargo do fiscal técnico, administrativo ou
setorial, quando houver, e o recebimento definitivo, a cargo do gestor do contrato.

 16.2 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual competem ao gestor da
execução  dos  contratos,  auxiliado  pela  fiscalização  técnica,  administrativa,  setorial  e  pelo
público usuário, conforme o caso, conforme IN 05/2017.

 17 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

 17.1 As  obrigações  do  Contratante  e  da  Contratada  são  as  estabelecidas  no  Termo  de
Referência.

 18 DO PAGAMENTO

 18.1 O pagamento será efetuado pelo Contratante no prazo máximo de  30 (trinta) dias,
contados da apresentação da Nota  Fiscal  ou  Fatura  contendo o detalhamento dos  serviços
executados e os materiais  empregados,  através de ordem bancária,  para crédito em banco,
agência e conta-corrente indicados pela Contratada;

 18.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, nos termos do art. 5º, §
3º, da Lei nº 8.666, de 1993;

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br

22



 
Ministério da Educação

Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

 18.3 A apresentação da Nota Fiscal ou Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias,
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se
referir, devendo estar acompanhada dos documentos mencionados no Item 2, do Anexo XI, da
IN/SLTI nº 05, de 2017;

 18.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente,  condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal  ou Fatura
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das
comprovações mencionadas no Item 2, do Anexo XI, da IN/SLTI nº 05, de 2017.

 18.5 Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal  ou  Fatura,  ou  dos  documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como,
por  exemplo,  obrigação  financeira  pendente,  decorrente  de  penalidade  imposta  ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras:

 18.5.1 Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a  comprovação  da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.

 18.6 Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção
das condições exigidas para habilitação, poderá ser concedido um prazo para que a Contratada
regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir  a
situação:

 18.6.1 Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos
casos em que identificada a má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos
pela própria Administração, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à
Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de
salários e das demais verbas trabalhistas, bem como, das contribuições sociais e FGTS
decorrentes.

 18.7 Nos termos do Item 1, Anexo VII, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 50, de 2017,
será efetuada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

 18.7.1 Não produziu os resultados acordados;

 18.7.2 Deixou  de  executar  as  atividades  contratadas,  ou  não  as  executou  com  a
qualidade mínima exigida;
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 18.7.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

 18.8 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento;

 18.9 Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital:

 18.9.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa:

 18.9.1.1 O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do
Contratante.

 18.9.2 Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa  considerada  improcedente,  o
Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal  quanto  à  inadimplência  da  Contratada,  bem  como,  quanto  à  existência  de
pagamentos a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos;

 18.9.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
Contratada a ampla defesa;

 18.9.4 Havendo  a  efetiva  execução  do  objeto,  os  pagamentos  serão  realizados
normalmente,  até  que  se  decida  pela  rescisão  do  contrato,  caso  a  Contratada  não
regularize sua situação junto ao SICAF;

 18.9.5 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público  de  alta  relevância,  devidamente  justificado,  em  qualquer  caso,  pela  máxima
autoridade  do  Contratante,  não  será  rescindido  o  contrato  com  a  Contratada
inadimplente no SICAF.

 18.10 Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na  legislação
aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei nº 8.212, de 1991:

 18.10.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para
as atividades de prestação de serviços previstas no § 5º-C, do artigo 18, da LC 123, de
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2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos
por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas:

 18.10.1.1 No  entanto,  o  pagamento  ficará  condicionado  à  apresentação  de
comprovação,  por  meio  de  documento  oficial,  de  que  faz  jus  ao  tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

 18.11 Nos casos de eventuais  atrasos  de pagamento,  desde que a Contratada não tenha
concorrido,  de  alguma forma,  para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de  compensação
financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM: encargos moratórios;
N: número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: valor da parcela a ser paga;
I: índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I= (6/100)/365

I=0,00016438

TX= Percentual da taxa anual = 6%

 19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 19.1 Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  2002,  o
licitante/adjudicatário que: 

 19.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

 19.1.2 Apresentar documentação falsa;

 19.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

 19.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

 19.1.5 Não mantiver a proposta;
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 19.1.6 Cometer fraude fiscal;

 19.1.7 Comportar-se de modo inidôneo;

 19.2 Considera-se  comportamento  inidôneo,  entre  outros,  a  declaração  falsa  quanto  às
condições  de participação,  quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

 19.3 O  licitante/adjudicatário  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

 19.3.1 Multa de 10  % (  dez   por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

 19.3.2 Impedimento de licitar  e  de contratar  com a  União e  descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

 19.4 A  penalidade  de  multa  pode  ser  aplicada  cumulativamente  com  a  sanção  de
impedimento.

 19.5 A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  ao  licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999.

 19.6 A  autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em  consideração  a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

 19.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 19.8 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

 20 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

 20.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
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 20.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de  até 02 dois dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.

 20.3 Acolhida  a  impugnação,  será  definida  e  publicada  nova  data  para  a  realização  do
certame.

 20.4 A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
compras@serrinha.ifbaiano.edu.br,  por  petição dirigida ou protocolada no endereço  Estrada
Vicinal de Aparecida, S/N, bairro Aparecida, CEP: 48.700-000, Serrinha – Ba, aos cuidados do
Setor de Compras e Licitações:

 20.4.1 Somente serão conhecidos os pedidos de impugnação que estejam devidamente
assinados pelo respectivo responsável.

 20.5 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas;

 20.6 Acolhida  a  impugnação,  será  definida  e  publicada  nova  data  para  a  realização  do
certame;

 20.7 Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  a  este  processo  licitatório  deverão  ser
enviados ao  Pregoeiro até  3 (três)  dias  úteis  anteriores  à  data  designada para  abertura  da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço indicado neste
edital;

 20.8 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame;

 20.9 As  respostas  às  impugnações  e  os  esclarecimentos  prestados  pelo  Pregoeiro  serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.

 20.10 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 20.11 As  respostas  aos  pedidos  de  esclarecimentos  serão  divulgadas  pelo  sistema  e
vincularão os participantes e a administração.
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 21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 21.1 Não  havendo  expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a
realização do certame na data  marcada,  a  sessão será  automaticamente transferida para  o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro;

 21.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho  fundamentado,  registrado  em  ata  e  acessível  a  todos,  atribuindo-lhes  validade  e
eficácia para fins de habilitação e classificação;

 21.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;

 21.4 As  normas  disciplinadoras  da  licitação  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da
ampliação  da  disputa  entre  os  interessados,  desde  que  não  comprometam  o  interesse  da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;

 21.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e  a  Administração  não  será,  em  nenhum  caso,  responsável  por  esses  custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;

 21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento:

 21.6.1 Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

 21.7 O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará o afastamento
do licitante,  desde que seja possível  o  aproveitamento do ato,  observados os princípios  da
isonomia e do interesse público;

 21.8 Em caso de divergência entre disposições deste edital  e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerão as deste edital;

 21.9 O  edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  no  endereço  eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderá ser lido ou obtido no endereço Estrada
Vicinal de Aparecida, S/N, bairro Aparecida, Serrinha – Ba, CEP: 48.700-000, nos dias úteis, no
horário das 8:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:30 horas, mesmo endereço no qual os autos
do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados;
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 21.10 Integra este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

▪ ANEXO I – Termo de Referência;
▪ ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;
▪ ANEXO III – Termo de Conciliação Judicial Firmado Entre o Ministério Público do Trabalho

e a União;
▪ ANEXO IV – Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços;
▪ ANEXO V – Modelo de Autorização para a utilização da Garantia e de Pagamento Direto

(arts. 19-A e 35 da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008);
▪ ANEXO VI – Modelo de Autorização para Solicitação de Abertura de Conta Vinculada;
▪ ANEXO VII – Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e a

Administração Pública;
▪ ANEXO VIII – Modelo do Acordo de Níveis de Serviços (ANS);
▪ ANEXO IX – Modelo de declaração referente a Lei 13.242/2015 – LDO/2016;
▪ ANEXO X – Minuta do Termo de Cooperação com Instituição Financeira.
• ANEXO XI - Atestado de Responsabilidade - Vistoria

Serrinha/BA, ____ de ____________ de 2020.

Aprovação da Autoridade Competente:

________________________________________________
Leandro dos Santos Damasceno
Diretor-Geral Pró Tempore 
Portaria n º 1.471  de 04/06/2018
D.O.U de 05/06/2018 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA

EDITAL Nº 02/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

(Processo Administrativo nº 23790.250209.2020-11)

 1 DO OBJETO

 1.1 Contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  na  prestação  de  serviços  de  vigilância
armada e desarmada, executada por profissional qualificado nos termos da Lei nº 7.102, de 20
de junho de 1983, nas dependências do Campus Serrinha, deste Instituto Federal de Educação,
Ciência  e  Tecnologia  Baiano,  conforme  condições,  quantidades  e  exigências  e  estimativas,
estabelecidas neste instrumento:

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO UND QTD
VALOR

UNITÁRIO
VALOR

MENSAL
VALOR
ANUAL

1

1

Posto  12  (doze)  horas  diurnas
desarmado,  de  segunda-feira  a
domingo,  envolvendo  2  (dois)
vigilantes em turno de 12 x  36
horas para 12 meses.

Posto 2 7.994,67 15.989,34 191.872,08

2

Posto 12 (doze)  horas  noturnas
armado,  de  segunda-feira  a
domingo,  envolvendo  2  (dois)
vigilantes em turno de 12 x  36
horas para 12 meses.

Posto 2 9.988,67 19.977,34 239.728,08

VALOR TOTAL MÁXIMO DO GRUPO 35.966,68 431.600,16

 1.2 O objeto da licitação tem a natureza de serviços comuns continuados que  podem ser
contratados  de  terceiros  pelo  IF  Baiano  –  Campus  Serrinha  e  são  aqueles  que  apoiam  a
realização  das  atividades  essenciais  ao  cumprimento  da  missão  institucional  do  órgão  ou
entidade, conforme dispõe o Decreto nº Decreto nº 9.507, de 21 de Setembro de 2019.

 1.3 A contratação compreende, além da mão de obra, o fornecimento de material, uniforme
equipamentos gerais e equipamentos de proteção individual;

 1.4 Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no sistema Compras
Governamentais e as especificações constantes deste termo, prevalecerão as últimas.
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 1.5 O  contrato  terá  vigência  pelo  período  de  12  meses,  podendo  ser  prorrogado  por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666,
de 1993.

 1.6 Nas  eventuais  prorrogações  do  contrato,  os  custos  não  renováveis,  já  pagos  ou
amortizados no primeiro ano da contratação, deverão ser eliminados como condição para a
renovação, nos termos do item 9,Anedo IX da IN SLTI/MPOG nº 05/2017. 

 1.7 Tendo em vista as determinações do art. 16, inciso VI, da Lei n. 7.102/1983, para fins
desta contratação, não serão cumpridas as exigências do Decreto nº 9.450/2018, que instituiu a
Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional. 

 2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA AQUISIÇÃO

 2.1 O objetivo desta licitação está atrelado à contratação da empresa com a proposta mais
vantajosa  para  o  IF  Baiano  –  Campus  Serrinha  e  ao  alcance  dos  benefícios  de  garantia  da
proteção  aos  bens  públicos  sob  sua  disponibilidade,  bem  como,  das  pessoas  (servidores,
estudantes e comunidade em geral) que fazem uso das instalações desta Unidade de Ensino, faz
premente permanente fiscalização e acompanhamento da entrada e saída de bens, evitando
seus desaparecimentos e/ou extravios.

 3 JUSTIFICATIVA PARA A DIVISÃO EM LOTES

 3.1 A opção por lotes se deve ao fato de os itens possuírem características semelhantes e
comuns ao mercado, servindo como estratégia competitiva na concorrência de preços, uma vez
que permite que os fornecedores especializados em uma linha de produtos possam oferecer
maiores descontos na composição do preço de um lote. 

 3.1.1 Além da compatibilidade entre si, os itens agrupados de forma correta e eficiente
favorecem  o  sucesso  da  licitação  porque  diminuem  o  tempo  da  fase  de  lances  e
aumentam a flexibilidade na negociação de preços com as empresas vencedoras, já que
uma empresa  arrematando  dois  ou  mais  itens  de  vez  terá  maior  disponibilidade  em
negociar valores mais baixos do que se a empresa arrematasse um único item, o que
resulta  em  economicidade  para  a  Administração  e  resguarda  o  princípio  da
competitividade;
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 3.1.2 Ademais, a opção por lotes é mais vantajosa para o IF Baiano – Campus Serrinha,
em razão da necessidade de favorecer a logística da contratação da empresa adjudicada e
ainda minimizar os riscos de fiscalização defeituosa de vários contratos, comprometendo
o princípio do controle.

 4 DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

 4.1 Os  serviços  objeto  deste  termo  possuem  padrões  de  desempenho  e  qualidade
passíveis  de definição objetiva no edital,  por meio de especificações usuais  do mercado,  se
configurando, deste modo, como “serviços comuns”, nos termos do parágrafo único, do artigo
1º, da Lei nº 10.520/2002;

 4.2 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507,
de 21 de Setembro de 2019, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais
ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias
funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos;

 4.3 A  prestação  dos  serviços  não  gera  vínculo  empregatício  entre  os  empregados  da
Contratada  e  a  Administração  Contratante,  vedando-se  qualquer  relação  entre  estes  que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

 4.4 Regulamentada pela Lei Federal 7.102/83, a Vigilância armada só pode ser exercida por
empresas  especializadas,  legalmente  constituídas  e  devidamente  autorizadas  pela  Polícia
Federal, conforme portaria Nº 3.233/2012-DG/DPF, de 10 de Dezembro de 2012.

 4.5 Os serviços objeto deste termo se enquadram na condição de “serviços continuados”,
nos  termos  do inciso XXI,  do  Anexo I,  da  Instrução Normativa da  Secretaria  de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG) nº
06/2013.

 5 FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

 5.1 A Contratada deverá executar os serviços de vigilância conforme discriminado abaixo: 

 5.1.1 Comunicar  imediatamente  à  Administração,  bem  como,  ao  responsável  pelo
posto, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam
adotadas as providências de regularização necessárias;
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 5.1.2 Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de
Polícia  da  região,  do  Corpo  de  Bombeiros,  dos  responsáveis  pela  administração  da
instalação e outros de interesse, indicados para o melhor desempenho das atividades;

 5.1.3 Observar  a  movimentação  de  indivíduos  suspeitos  nas  imediações  do  posto,
adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida da Administração, bem
como, as que entender oportunas;

 5.1.4 Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas
e identificadas;

 5.1.5 Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o motorista
e anotando a placa do veículo, inclusive de pessoas autorizadas a estacionar seus carros
particulares na área interna da instalação, mantendo sempre os portões fechados;

 5.1.6 repassar  para  o(s)  vigilante(s)  que  está(ão)  assumindo  o  posto,  quando  da
rendição,  todas  as  orientações  recebidas  e  em  vigor,  bem  como,  eventual  anomalia
observada nas instalações e suas imediações;

 5.1.7 Comunicar à Administração todo acontecimento entendido como irregular e que
possa vir a representar risco para o patrimônio da Administração;

 5.1.8 Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro
das  instalações  da  Administração,  facilitando,  o  melhor  possível,  a  atuação  daquelas,
inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventual acontecimento;

 5.1.9 Controlar rigorosamente a entrada e saída de veículos e pessoas após o término
de cada expediente de trabalho, feriados e finais de semana, anotando em documento
próprio o nome, registro ou matrícula, cargo, órgão de lotação e tarefa a executar;

 5.1.10 Proibir  o ingresso de vendedores,  ambulantes e assemelhados às instalações,
sem  que  estes  estejam  devida  e  previamente  autorizados  pela  Administração  ou
responsável pela instalação;

 5.1.11 Proibir  a  aglomeração  de  pessoas  junto  ao  posto,  comunicando  o  fato  ao
responsável pela instalação e à segurança da Administração, no caso de desobediência;

 5.1.12 Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao posto e imediações,
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que implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e das instalações;

 5.1.13 Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, de bens
de servidores, de empregados ou de terceiros;

 5.1.14 executar  a(s)  ronda(s)  diária(s)  conforme  a  orientação  recebida  da
Administração,  verificando  as  dependências  das  instalações,  adotando  os  cuidados  e
providências  necessários  para  o  perfeito  desempenho  das  funções  e  manutenção  da
tranquilidade;

 5.1.15 Assumir  diariamente  o  posto  devidamente  uniformizado,  barbeado,  cabelos
aparados, limpos e com aparência pessoal adequada;

 5.1.16 manter o(s) vigilante(s) no posto, não devendo se afastar(em) de seus afazeres,
principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não
autorizados;

 5.2 A programação dos serviços será feita periodicamente pela Administração e deverão
ser  cumpridos,  pela  Contratada,  com atendimento sempre  cortês  e  de forma a  garantir  as
condições de segurança das instalações, dos servidores e das pessoas em geral.

 5.3 A contratada deverá fazer revezamento a cada 3 (três) meses entre os vigilantes dos
postos diurno e noturno,  objetivando maior rotatividade dos colaboradores,  evitando assim
comodidades e/ou vícios no desempenho das funções, o que tornaria o posto mais vulnerável. 

 6 INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

 6.1 A demanda do órgão gerenciador tem como base as seguintes características:

 6.1.1 conforme Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nº 1.885, de 2 de
dezembro de 2013,  todos os funcionários disponibilizados pela empresa vencedora da
licitação para prestação dos serviços junto às unidades do IF Baiano deverão receber o
percentual  de  30%  (trinta  por  cento)  sobre  o  salário-base  referente  ao  adicional  de
periculosidade;

 6.1.2 Nenhum funcionário disponibilizado pela empresa vencedora da licitação para
prestação  dos  serviços  junto  às  unidades  do  IF  Baiano  fará  jus  ao  recebimento  de
adicional de insalubridade;
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 6.1.3 Cada  funcionário  disponibilizado  pela  empresa  vencedora  da  licitação  para
prestação dos serviços junto às unidades do IF Baiano deve possuir:

 6.1.3.1 Curso  de  formação  de  vigilante  realizado  em  empresa  devidamente
autorizada;

 6.1.3.2 Registro  Profissional  de  Vigilante  junto  ao  Departamento  de  Polícia
Federal;

 6.1.3.3 comprovante de Treinamento de Reciclagem, com no máximo 2 (dois) anos
de emissão, quando for o caso.

 6.1.4 Pelo  fato  de  inexistir  convenção  coletiva  com  abrangência  do  Município  de
Serrinha,  deve ser  considerada para elaboração da  proposta a  Convenção Coletiva de
Trabalho  2018-2019,  registrada  no  MTE  sob  o  Nº  BA000264/2018,  do  Sindicato  das
Empresas  de  Segurança  Privada  do  Estado  da  Bahia  –  SINDESP,  o  Sindicato  dos
Empregados de Empresa de Segurança e Vigilância do Estado da Bahia – SINDVIGILANTES,
o  Sindicato  dos  Empregados  de  Empresas  de  Segurança  e  Vigilância  –
SINDMETROPOLITANO, e o Sindicato dos Vigilantes de Itabuna – SVITABUNA.

 6.1.5 A empresa vencedora da licitação, após a contratação dos funcionários que serão
disponibilizados para prestação dos serviços junto à unidade do IF Baiano, deverá ajustar a
planilha de custo, no momento do pagamento, de forma que valores referentes aos custos
salariais ou relativos a benefícios da categoria correspondam fielmente à realidade.

 6.1.6 os  funcionários  disponibilizados  pela  empresa  vencedora  para  prestação  dos
serviços junto às unidades do IF Baiano devem atender a todos os requisitos estabelecidos
no art. 15 da Lei nº 7.102/83;

 6.1.7 O endereço do local de prestação dos serviços é o que segue:

 6.1.7.1 Estrada Vicinal de Aparecida, S/N, bairro Aparecida, Serrinha – Ba, CEP:
48.700-000.

 7 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

 7.1 Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos estabelecidos
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no Acordo de Níveis de Serviços que segue anexo ao edital da licitação.

 8 UNIFORMES

 8.1 A  empresa  contratada  deverá  apresentar  a  pessoa  para  o  trabalho  devidamente
uniformizada e com crachá de identificação, bem como fornecer o uniforme necessário durante
o período contratual, os quais deverão ser confeccionados com tecido adequado a cada estação
e padronizados.

 8.2 Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada aos seus empregados deverão ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante sem qualquer repasse
do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes.

 8.3 A CONTRATADA deverá efetuar a troca dos uniformes, mesmo que não estando no
prazo descrito abaixo, sempre que verificados desgastes que os tornem inadequados ao uso ou
à proteção do trabalhador.

 8.4 Os uniformes, que deverão ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, as
quantidades  e  periodicidade  de  entrega deste,  deverá  compreender  as  seguintes  peças  do
vestuário para cada pessoa: 

Composição do Conjunto Quantidade por profissional Periodicidade de Entrega

Boné 1

Início do contrato e
substituição a cada 6 (seis)

meses

Calça social 2

Camisa social de manga curta 2

Cinto de couro ou nylon 1

Coturno 1

Crachá de identificação 1

Capa de chuva 1
Início do contrato e

substituição a cada ano
Capa para colete balístico 1

Jaqueta 1

 8.5 As peças devem ser confeccionadas com tecido de algodão;

 8.6 Os  uniformes  deverão  ser  entregues  mediante  recibo,  cuja  cópia,  devidamente
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acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável  pela
fiscalização do contrato.

 8.6.1 No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a 
situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados.

 9 EQUIPAMENTOS GERAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI

 9.1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

Composição do Conjunto Quantidade para o contrato Período de Entrega

Apito 4

Início do contrato

Algema 2 pares

Carregador de pilhas 2

Cofre para guarda das armas 1

Colete à prova de balas, nível II 2

Lanterna  tipo  farolete,  com  bateria
recarregável

2

Livro  de  ocorrência  com  100  folhas
(mínimo)

2

Munição para arma de fogo, calibre 38
(com a sobressalente)

12

Rádio comunicador 4

Revólver  calibre  38,  cano  médio,
mínimo  de  seis  tiros  e  cano  de  6
polegadas.

2

Tonfa 2

 9.2 Durante a execução do contrato,  qualquer material  que apresente defeito deve ser
substituído imediatamente.
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 9.3 Nos  casos  de  materiais  que  necessitem  de  registro,  certificado  de  autorização  ou
similar, a empresa contratada é a única e exclusiva responsável pela efetivação deste, devendo
comprovar que o fez perante a fiscalização, através da entrega das respectivas cópias;

 9.4 Todos os materiais disponibilizados devem ser novos ou estar em perfeito estado de
conservação, devendo ser entregues cópias das respectivas notas fiscais de aquisição ao fiscal
do contrato.

 9.4.1 Caso haja divergência entre o valor efetivamente dispendido com os materiais e
o valor registrado na Planilha de Formação de Custos e Preços apresentada para fins de
licitação, esta deverá ser devidamente corrigida, de forma a garantir que o pagamento
efetuado pelo IF Baiano corresponda plenamente à realidade.

 9.5 As normas de referência para os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são: NR32
– SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE;  NR6 –  EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, e as demais que envolvam o tema.

 9.6 Os EPIs fornecidos deverão permitir a execução de todos os serviços com segurança
para o colaborador. 

 9.7 Além  dos  itens  descritos,  fica  a  cargo  da  CONTRATADA  em  caso  de  necessidade
conforme as NORMAS REGULAMENTADORAS fornecer outros EPIs. Todos os EPIs devem possuir
Certificado de Aprovação (CA), conforme normas do Ministério do Trabalho e Emprego.

 9.8 A CONTRATADA deverá comprovar,  à  CONTRATANTE,  a  entrega dos  EPI's,  sendo os
mesmos conferidos pela fiscalização do contrato.

 10 INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

 10.1 A execução dos serviços será iniciada em até 5 (cinco) dias após o recebimento, pela
empresa contratada, da Ordem de Serviço emitida pelo IF Baiano – Campus Serrinha. Mediante
surgimento  de  situação  superveniente,  após  acordo  entre  as  partes,  o  prazo  poderá  ser
diferente.

 10.2 Apresentar a Carta de preposto designado formalmente pela contratada e aceito pela
contratante.

 10.3 Entregar todos os materiais solicitados neste termo de referência na data de início dos
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serviços

 10.4 Elaborar, em conjunto com o Gestor e mediante aprovação deste, a relação com os
postos, respectivos funcionários e horário de funcionamento.

 11 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 11.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

 11.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como, o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

 11.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

 11.4 Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso
de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para
o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;

 11.5 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no edital e seus anexos;

 11.6 Efetuar  as  retenções  tributárias  devidas sobre  o  valor  da  fatura  de  serviços  da
Contratada, em conformidade com o Item 6, Anexo XI, da IN SLTI/MPOG nº 05/2017;

 11.7 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

 11.7.1 Exercer  o  poder  de  mando  sobre  os  empregados  da  Contratada,  devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e
apoio ao usuário;

 11.7.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa contratada;

 11.7.3 Promover  ou  aceitar  o  desvio  de  funções  dos  trabalhadores  da  Contratada,
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mediante  a  utilização  destes  em  atividades  distintas  daquelas  previstas  no  objeto  da
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;

 11.7.4 Considerar  os  trabalhadores  da  Contratada como colaboradores  eventuais  do
próprio órgão ou entidade responsável  pela contratação, especialmente para efeito de
concessão de diárias e passagens.

 11.8 Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na
prestação  dos  serviços  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  prorrogável  por  igual  período,  após  a
extinção ou rescisão do contrato, nos termos do subitem 2.1, alínea “d” e item 5, do Anexo VIII-
B, da IN SLTI/MPOG nº 05/2017;

 11.9 Efetuar  as  retenções  tributárias  devidas  sobre  o  valor  da  Nota  Fiscal/Fatura  da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017.

 11.10 Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas,
previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:

 11.10.1 A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem
como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

 11.10.2 O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que
efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer
irregularidade;

 11.10.3 O  pagamento  de  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias  dos  empregados
dispensados até a data da extinção do contrato.

 11.11 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

 11.12 Fiscalizar  o  cumprimento  dos  requisitos  legais,  quando  a  contratada  houver  se
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

 12 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 12.1 Executar  os  serviços  conforme especificações  deste  Termo  de  Referência  e  de  sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
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contratuais,  além  de  fornecer  os  materiais  e  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios
necessários,  na  qualidade  e  quantidade  especificada  neste  Termo  de  Referência  e  em  sua
proposta;

 12.2 Reparar, corrigir,  remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

 12.3 Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

 12.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando
o Contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

 12.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

 12.6 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos
termos do art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010;

 12.7 Disponibilizar  ao  Contratante  os  empregados  devidamente  uniformizados  e
identificados  por  meio  de  crachá,  além  de  provê-los  com  os  Equipamentos  de  Proteção
Individual – EPI, quando for o caso;

 12.8 Fornecer os uniformes a serem utilizados pelos empregados, conforme disposto neste
Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;

 12.9 As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços:

 12.9.1 Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do
posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de
Pessoas  Físicas  (CPF),  com  indicação  dos  responsáveis  técnicos  pela  execução  dos
serviços, quando for o caso;

 12.9.2 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsáveis  técnicos  pela  execução  dos  serviços,  quando  for  o  caso,  devidamente
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assinada pela Contratada:

 12.9.2.1 Apresentar, também, a cópia dos recibos, devidamente assinados pelos
empregados, que comprovem que o prazo para anotações na CTPS, estabelecido no
art. 29 da CLT, foi efetivamente cumprido.

 12.9.3 Atestado  de  Saúde  Ocupacional  (ASO)  admissional  dos  empregados  da
Contratada  que  prestarão  os  serviços,  emitido  em  data  anterior  à  assinatura  dos
respectivos contratos de trabalho;

 12.9.4 E certificados de antecedentes criminais e cíveis.

 12.9.5 Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo
empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo:

 12.9.5.1 De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de
prestação  de  serviços  deve  ser  devidamente  comunicado,  com  toda  a
documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige
quando do encerramento do contrato administrativo.

 12.10 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores  – SICAF,  a  empresa  contratada cujos  empregados  vinculados ao
serviço  sejam  regidos  pela  CLT  deverá  entregar  ao  setor  responsável  pela  fiscalização  do
contrato,  até  o  dia  trinta  do  mês  seguinte  ao  da  prestação  dos  serviços,  os  seguintes
documentos:

 12.10.1 Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

 12.10.2 Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital
ou Municipal do domicílio ou sede do contratado;

 12.10.3 Certidão de regularidade do FGTS – CRF; e

 12.10.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

 12.11 Substituir, no prazo de 4 (quatro) horas, em caso de eventual ausência, tais como, faltas,
férias e licenças, o empregado posto a serviço do Contratante, devendo identificar previamente
o respectivo substituto ao fiscal do contrato;
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 12.12 Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,  previdenciárias,
tributárias  e  as  demais  previstas  na  legislação  específica,  cuja  inadimplência  não  transfere
responsabilidade ao Contratante;

 12.13 Efetuar  o  pagamento  dos  salários  dos  empregados  alocados  na  execução  contratual
mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na
localidade  ou  região  metropolitana  em  que  ocorre  a  prestação  dos  serviços,  de  modo  a
possibilitar a conferência do pagamento por parte do Contratante:

 12.13.1 Em  caso  de  impossibilidade  de  cumprimento  desta  disposição,  a  Contratada
deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e
possa verificar a realização do pagamento.

 12.14 Autorizar a Administração Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o
desconto  nas  faturas  e  realizar  os  pagamentos  dos  salários  e  demais  verbas  trabalhistas
diretamente  aos  trabalhadores,  bem  como,  das  contribuições  previdenciárias  e  do  FGTS,
quando  não  demonstrado  o  cumprimento  tempestivo  e  regular  dessas  obrigações,  até  o
momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis:

 12.14.1 Quando  não  for  possível  a  realização  desses  pagamentos  pela  própria
Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento,
rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão
depositados  junto  à  Justiça  do  Trabalho,  com  o  objetivo  de  serem  utilizados
exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como,
das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

 12.15 Autorizar  o  aprovisionamento de valores  para  o  pagamento das  férias,  13º  salário  e
rescisão  contratual  dos  trabalhadores  da  Contratada,  bem  como,  de  suas  repercussões
trabalhistas,  fundiárias  e  previdenciárias,  que serão depositados pelo Contratante em conta
depósito  vinculada  específica,  em  nome  do  prestador  dos  serviços,  bloqueada  para
movimentação, conforme disposto no anexo VII-B, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5, de
2017,  os  quais  somente  serão  liberados  para  o  pagamento  direto  dessas  verbas  aos
trabalhadores, nas condições estabelecidas da referida norma:

 12.15.1 O montante dos depósitos da conta depósito será igual ao somatório dos valores
das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação
dependerá  de  autorização  do  órgão  ou  entidade  promotora  da  licitação  e  será  feita
exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações:
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 12.15.1.1 13º (décimo terceiro) salário, no percentual de 8,33%;

 12.15.1.2 Férias e um terço constitucional de férias, no percentual de 12,10%;

 12.15.1.3 Multa sobre o FGTS e contribuição social  para as rescisões sem justa
causa, no percentual de 5%; e

 12.15.1.4 Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário, nos percentuais de
7,39%,  7,60%  ou  7,82%, que  incidirão  sobre  o  somatório  da  incidência  dos
percentuais  mencionados  nos  subitens  anteriores  sobre  a  remuneração,  em
conformidade  com  o  grau  de  risco  de  acidente  de  trabalho  e  as  alíquotas  de
contribuição previstas no art.  22, inciso II,  da Lei  nº 8.212, de 1991 (item 14 do
anexo XII da IN SLTI/MPOG nº 05/2017);

 12.15.1.5 O saldo da conta depósito será remunerado pelo índice de correção da
poupança pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado
entre o IF Baiano e a instituição financeira:

 12.15.1.5.1 Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do
Termo de Cooperação Técnica.

 12.15.1.6 Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam
retidos por meio de conta depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago
diretamente à empresa que vier a prestar os serviços;

 12.15.1.7 Em  caso  de  cobrança  de  tarifas  ou  encargos  bancários  para  a
operacionalização da conta depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão
debitados dos valores depositados;

 12.15.1.8 A  empresa  contratada  poderá  solicitar  a  autorização  do  órgão  ou
entidade contratante para utilizar os valores da conta depósito para o pagamento
dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações
trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência
do contrato:

 12.15.1.8.1 Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os
documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus
respectivos prazos de vencimento;
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 12.15.1.8.1.1 Somente após a confirmação da ocorrência da situação
pela Administração será expedida a autorização para a movimentação
dos  recursos  creditados  na  conta  depósito  vinculada,  que  será
encaminhada à instituição financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar da apresentação dos documentos comprobatórios pela
empresa.

 12.15.1.8.2 A  autorização  de  movimentação  deverá  especificar  que  se
destina exclusivamente para o pagamento dos  encargos  trabalhistas  ou de
eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos;

 12.15.1.8.3 A  empresa  deverá  apresentar  ao  órgão  ou  entidade
Contratante,  no  prazo  máximo  de  3  (três)  dias  úteis,  contados  da
movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a
quitação das obrigações trabalhistas.

 12.15.1.9 O saldo remanescente dos recursos depositados na conta depósito será
liberado à respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença
do  sindicato  da  categoria  correspondente  aos  serviços  contratados,  após  a
comprovação  da  quitação  de  todos  os  encargos  trabalhistas  e  previdenciários
relativos ao serviço contratado.

 12.16 Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus
serviços no turno imediatamente subsequente;

 12.17 Atender  às  solicitações  do  Contratante  quanto  à  substituição  dos  empregados
alocados,  no  prazo  fixado  pelo  fiscal  do  contrato,  nos  casos  em  que  ficar  constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo
de Referência;

 12.18 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Administração;

 12.19 Instruir  seus  empregados  a  respeito  das  atividades  a  serem  desempenhadas,
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar  ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste  sentido, a  fim de evitar  desvio de
função;

 12.20 Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das
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informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e
obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

 12.20.1 Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria,
aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as
suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

 12.20.2 Viabilizar a emissão do Cartão Cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos
os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação
dos serviços ou da admissão do empregado;

 12.20.3 Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de
extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico,
quando disponível.

 12.21 Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponíveis para a
realização do objeto da licitação.

 12.22 Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para
representá-la na execução do contrato;

 12.23 Relatar  ao  Contratante  toda  e  qualquer  irregularidade  verificada  no  decorrer  da
prestação dos serviços;

 12.24 Fornecer,  sempre  que  solicitados  pelo  Contratante,  os  comprovantes  do
cumprimento das obrigações previdenciárias,  do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados
à disposição do Contratante;

 12.25 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na  condição  de  aprendiz  para  os  maiores  de  quatorze  anos;  nem  permitir  a  utilização  do
trabalho de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

 12.26 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

 12.27 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato;
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 12.28 Não beneficiar-se da condição de optante do Simples Nacional, salvo as exceções
previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

 12.29 Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de
serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do
Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art. 17, XII,
art. 30, § 1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006:

 12.29.1 Para efeito de comprovação da comunicação,  a Contratada deverá apresentar
cópia  do  ofício  enviado  à  Receita  Federal  do  Brasil,  com  comprovante  de  entrega  e
recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante
cessão  de  mão  de  obra,  até  o  último  dia  do  mês  subsequente  ao  da  ocorrência  da
situação de vedação.

 12.30 Arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no  dimensionamento  dos
quantitativos de sua proposta,  inclusive  quanto  aos  custos  variáveis  decorrentes  de fatores
futuros  e  incertos,  tais  como  os  valores  providos  com  o  quantitativo  de  vale-transporte,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

 12.31 Sujeitar-se à retenção da garantia prestada e dos valores das Notas fiscais ou Faturas
correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, por ocasião do encerramento da
prestação dos  serviços  contratados,  podendo a Administração Contratante utilizá-los  para o
pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação:

 12.31.1 Do pagamento das respectivas verbas rescisórias; ou

 12.31.2 Da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços,
nos termos do arts. 64 e 65, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017.

 12.32 Registrar  e controlar,  juntamente à Administração,  diariamente,  a  frequência  e a
pontualidade de seu pessoal, bem como, as ocorrências do posto em que estiver prestando
seus serviços;

 12.33 Comprovar a formação técnica da mão de obra oferecida, através de certificado de
Curso  de  Formação  de  Vigilantes,  expedido  por  instituição  devidamente  habilitada  e
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reconhecida;

 12.34 Apresentar  à  Administração  a  relação  de  armas  e  cópias  autenticadas  dos
respectivos “Registro de Arma” e “Porte de Arma”, que serão utilizadas pela mão de obra nos
postos:

 12.34.1 Fornecer as armas, munição e respectivos acessórios ao vigilante no momento
da implantação dos postos;

 12.34.2 Oferecer  munição  de  procedência  de  fabricante,  não  sendo  permitido,  em
hipótese alguma, o uso de munições recarregadas;

 12.34.3 A arma deverá ser utilizada somente em legítima defesa, própria ou de terceiros,
e na salvaguarda do patrimônio da Administração, após esgotados todos os outros meios
para a solução de eventual problema.

 12.35 Nomear  preposto,  com  a  missão  de  garantir  o  bom  andamento,  fiscalizando  e
ministrando  a  orientação  necessária  aos  executores  dos  serviços  e  tomar  as  providências
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

 12.36 Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições
contidas  em  Acordos,  Dissídios  ou  Convenções  Coletivas  que  tratem  de  pagamento  de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não
trabalhista,  ou que estabeleçam direitos  não previstos  em lei,  tais  como valores ou índices
obrigatórios  de  encargos  sociais  ou  previdenciários,  bem como  de  preços  para  os  insumos
relacionados ao exercício da atividade.

 12.37 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato;

 12.38 Responsabilizar-se  civil  e  penalmente  pelos  danos  causados  diretamente  à
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade,  a  fiscalização  da  CONTRATANTE,  em  seu
acompanhamento.

 12.39 Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou físicos, causados
por seus empregados, diretamente ao IF Baiano ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo.

 12.40 Repor,  por  substituição  ou  ressarcimento  pecuniário,  qualquer  bem  danificado,
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furtado ou desaparecido, em decorrência de ação, omissão ou negligência de seus funcionários.

 12.41 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito.

 12.42 Responsabilizar-se  pelo  ônus  resultante  de  quaisquer  ações,  demandas,  custos  e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos,  obrigando-se  igualmente  por  quaisquer  responsabilidades  decorrentes  de  ações
judiciais  movidas  por  terceiros,  que  lhe  venham  a  ser  exigida  por  força  de  Lei,  ligadas  ao
cumprimento do presente contrato.

 12.43 Efetuar o pagamento do salário e benefícios de seus empregados até o 5° dia útil do
mês  subsequente  ao  da  prestação  dos  serviços,  bem  como  recolher  todos  os  encargos  e
tributos trabalhistas vigentes na data devida.

 13 VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

 13.1 É vedado que familiar de agente público preste serviços no órgão ou entidade em
que exerça  cargo em comissão ou  função de  confiança,  conforme o  art.  7º  do  Decreto  nº
7.203/10

 14 DA SUBCONTRATAÇÃO

 14.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

 15 ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 15.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com ou em outra pessoa
jurídica,  desde  que  sejam  observados  pela  nova  pessoa  jurídica  todos  os  requisitos  de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência da Administração
à continuidade do contrato.
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 16 REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

 16.1 O  acompanhamento  e  a  fiscalização  da  execução  do  contrato  consistem  na
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes do Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº
8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997:

 16.1.1 A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações
trabalhistas,  deve  ser  realizada  com  base  em  critérios  estatísticos,  levando-se  em
consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas
eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

 16.2 O  representante  do  Contratante  deverá  ter  a  experiência  necessária  para  o
acompanhamento e controle dos serviços e do contrato;

 16.3 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII-B (Da
Fiscalização Administrativa) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 2017;

 16.4 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência;

 16.5 A  execução  dos  contratos  deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  por  meio  de
instrumentos de controle que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art.
47 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 2017, quando for o caso;

 16.6 O  fiscal  ou  gestor  do  contrato,  ao  verificar  que  houve  subdimensionamento  da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à
autoridade  responsável,  para  que  esta  promova  a  adequação  contratual  à  produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração de valores contratuais previstos
no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

 16.7 A  conformidade  do  material  a  ser  utilizado  na  execução  dos  serviços  deverá  ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando
as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso;

 16.8 O  representante  do  Contratante  deverá  promover  o  registro  das  ocorrências
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verificadas,  adotando  as  providências  necessárias  ao  fiel  cumprimento  das  cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;

 16.9 Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações
continuadas  com  dedicação  exclusiva  dos  trabalhadores  da  Contratada,  exigir-se-á,  dentre
outras, as comprovações previstas no Item 2, Anexo VIII-B, da Instrução Normativa SLTI/MPOG
nº 05, de 2017;

 16.10 O fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça os seguintes
documentos:

 16.10.1 Extrato  da  conta  do  INSS  e  do  FGTS  de  qualquer  empregado,  a  critério  da
Administração Contratante;

 16.10.2 Cópia  da  folha  de  pagamento  analítica  de  qualquer  mês  da  prestação  dos
serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade Contratante;

 16.10.3 Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação
dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos dos depósitos bancários;

 16.10.4  Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-
alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou
acordo coletivo de trabalho,  relativos a  qualquer mês da prestação dos serviços  e de
qualquer empregado; e

 16.10.5 Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem
que forem exigidos por lei ou pelo contrato, com todos os custos a serem arcados pela
Contratada.

 16.11 Tal solicitação será realizada periodicamente, por amostragem, isto é, abrangendo, a
cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que, ao final de 12 (doze)
meses de execução contratual, todos ou maior parte dos empregados alocados tenham sido
abrangidos ao menos uma vez;

 16.12 Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir
seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações,
bem como, oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente
por meio eletrônico, quando disponível;
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 16.13 Os  empregados  também  deverão  ser  orientados  a  realizar  tais  verificações
periodicamente e comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente
de solicitação por parte da fiscalização.

 16.14 O  fiscal  do  contrato  poderá  solicitar  ao  preposto  documentos  comprobatórios  da
realização do pagamento do vale-transporte e auxílio-alimentação em nome dos empregados,
relativos ao período de execução contratual, para fins de conferência pela fiscalização;

 16.14.1 Tal solicitação será realizada periodicamente, inclusive por amostragem, isto é,
abrangendo, a cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que, ao
final de 12 (doze) meses de execução contratual, todos ou a maior parte dos empregados
alocados tenham sido abrangidos ao menos uma vez.

 16.15 O  descumprimento  total  ou  parcial  das  demais  obrigações  e  responsabilidades
assumidas pela Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não
manutenção das  condições  de  habilitação,  ensejará  a  aplicação de  sanções  administrativas,
previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993;

 16.16 O contrato  só será considerado integralmente cumprido após  a  comprovação,  pela
Contratada,  do  pagamento  de  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais  e  previdenciárias
referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias;

 16.17 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

 16.18 Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão de dispensa de
empregado vinculado à execução contratual, a Contratada deverá entregar no prazo de 5 (cinco)
dias a seguinte documentação pertinente a cada trabalhador:

 16.18.1 Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de
serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

 16.18.2 Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às
rescisões contratuais;
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 16.18.3 Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de
cada dispensado; e

 16.18.4 Atestados  de  Saúde  Ocupacional  (ASO)  demissionais  dos  empregados
dispensados.

 16.19 Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais,
trabalhistas e previdenciárias poderão ser apresentadas em original ou por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.

 16.20 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa,  o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

 16.21 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de
2017,  será  efetuada  a  retenção  ou  glosa  no  pagamento,  proporcional  à  irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

 16.21.1 Não produziu os resultados acordados;

 16.21.2 Deixou  de  executar  as  atividades  contratadas,  ou  não  as  executou  com  a
qualidade mínima exigida;

 16.21.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

 16.22 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

 16.23 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

 16.24 Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  da  contratada,  será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma
vez, por igual período, a critério da contratante.

 16.25 Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa  considerada  improcedente,  a
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contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal
quanto  à  inadimplência  da  contratada,  para  que  sejam  acionados  os  meios  pertinentes  e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

 16.26 Persistindo a irregularidade,  a  contratante deverá adotar  as  medidas  necessárias  à
aplicação de sanções administrativas  nos  autos  do processo administrativo correspondente,
assegurada à contratada a ampla defesa.

 16.27 Previamente à contratação ou renovação, a Administração deverá realizar consulta ao
SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão  ou  entidade,  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público,  bem  como  ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de
abril de 2018.

 17 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 17.1 Comete  infração  administrativa  nos  termos  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  e  da  Lei  nº
10.520, de 2002, a Contratada que:

 17.1.1 Inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em
decorrência da contratação;

 17.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

 17.1.3 Fraudar na execução do contrato;

 17.1.4 comportar-se de modo inidôneo;

 17.1.5 Cometer fraude fiscal;

 17.1.6 Não mantiver a proposta.

 17.2 Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da
aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União, nos
termos do art. 7º da Lei 10.520, de 2002, aquele que:

 17.2.1 Não  promover  o  recolhimento  das  contribuições  relativas  ao  FGTS  e  à
Previdência Social, exigíveis até o momento da apresentação da fatura;
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 17.2.2 Deixar  de  realizar  pagamento  do  salário,  do  vale-transporte  e  do  auxílio-
alimentação no dia fixado.

 17.3 A Contratada que cometer qualquer  das  infrações discriminadas  no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

 17.3.1 Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem
prejuízos significativos para o Contratante;

 17.3.2 Multa  moratória  de  0,4%  (quatro  décimos  por  cento)  por  dia  de  atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias:

 17.3.2.1 Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á a multa de
0,07%  (sete  centésimos  por  cento)  do  valor  do  contrato  por  dia  de  atraso,
observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizará a Administração Contratante a promover a rescisão do
contrato.

 17.3.2.2 As  penalidades  de  multa  decorrentes  de  fatos  diversos  serão
consideradas independentes entre si.

 17.3.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto:

 17.3.3.1 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual  do  subitem  acima,  será  aplicada  de  forma  proporcional  à  obrigação
inadimplida.

 17.3.4 Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  entidade  ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

 17.3.5 Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  com  o  consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

 17.3.6 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuízos causados.

 17.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art.  87, III  e IV,  da Lei  nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:

 17.4.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

 17.4.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

 17.4.3 Demonstre  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a  Administração  em
virtude de atos ilícitos praticados.

 17.5 A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e, subsidiariamente, a Lei nº 9.784, de 1999;

 17.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da  conduta  do  infrator,  o  caráter  educativa  da  pena,  bem  como,  o  dano  causado  à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

 17.7 As penalidades são obrigatoriamente registradas no SICAF.

 18 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO)

 18.1 Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela
CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada
no  subitem  que  se  seguirá,  o  valor  consignado  no  Termo  de  Contrato  será  repactuado,
competindo  à  CONTRATADA  justificar  e  comprovar  a  variação  dos  custos,  apresentando
memória  de  cálculo  e  planilhas  apropriadas  para  análise  e  posterior  aprovação  da
CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n° 9.507, de 2018, e nas disposições aplicáveis
da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

 18.2 A repactuação poderá ser  dividida  em tantas  parcelas  quantas  forem necessárias,  em
respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade
resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos
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decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.

 18.3 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

 18.3.1 Para os  custos relativos  à mão de obra,  vinculados à  data-base da categoria
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de
trabalho,  vigente  à  época  da  apresentação  da  proposta,  relativo  a  cada  categoria
profissional abrangida pelo contrato;

 18.3.2 Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços que
estejam diretamente vinculados ao valor  de preço público  (tarifa):  do último reajuste
aprovado  por  autoridade  governamental  ou  realizado  por  determinação  legal  ou
normativa;

 18.3.3 Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não
decorrentes da mão de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas,
constante do Edital.

 18.3.4 Nas  repactuações  subsequentes  à  primeira,  o  interregno  de  um  ano  será
computado  da  última  repactuação  correspondente  à  mesma  parcela  objeto  de  nova
solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos
financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

 18.3.5 O  prazo  para  a  CONTRATADA  solicitar  a  repactuação  encerra-se  na  data  da
prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que
fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou
na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

 18.3.6 Caso  a  CONTRATADA não solicite  a  repactuação  tempestivamente,  dentro  do
prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.

 18.3.7 Nessas  condições,  se  a  vigência  do  contrato  tiver  sido  prorrogada,  nova
repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um)
ano, contado:

 18.3.7.1 Da  vigência  do  acordo,  dissídio  ou  convenção  coletiva  anterior,  em
relação aos custos decorrentes de mão de obra;

 18.3.7.2 Do  último  reajuste  aprovado  por  autoridade  governamental  ou
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realizado por determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na
planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao
valor de preço público (tarifa);

 18.3.7.3 Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da
proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;

 18.4 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo,
dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE
ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo
de prorrogação  para  resguardar  o  direito  futuro  à  repactuação,  a  ser  exercido  tão  logo  se
disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

 18.5 Quando a  contratação envolver  mais  de uma categoria  profissional,  com datas-base
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

 18.6 É  vedada  a  inclusão,  por  ocasião  da  repactuação,  de  benefícios  não  previstos  na
proposta  inicial,  exceto  quando  se  tornarem  obrigatórios  por  força  de  instrumento  legal,
sentença normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.

 18.7 A  CONTRATANTE  não  se  vincula  às  disposições  contidas  em  Acordos,  Dissídios  ou
Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que
somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos
não  previstos  em  lei,  tais  como  valores  ou  índices  obrigatórios  de  encargos  sociais  ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

 18.8 Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a
comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços,  acompanhada  da  apresentação  do  novo  acordo,  dissídio  ou  convenção  coletiva  da
categoria profissional abrangida pelo contrato.

 18.9 Quando  a  repactuação  solicitada  pela  CONTRATADA  se  referir  aos  custos  sujeitos  à
variação  dos  preços  de  mercado (insumos  não decorrentes  da  mão de  obra),  o  respectivo
aumento será apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento INPC (Índice Nacional
de Preços  ao Consumidor),com base na seguinte fórmula (art.  5º do Decreto n.º  1.054,  de
1994):
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R = V (I – Iº) / Iº, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual correspondente à parcela dos insumos a ser reajustada;
Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada
para entrega da proposta da licitação;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

 18.10 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento,  a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença  correspondente  tão  logo  seja  divulgado  o  índice  definitivo;  fica  a  CONTRATADA
obrigada  a  apresentar  memória  de  cálculo  referente  ao  reajustamento  de  preços  do  valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

 18.11 Nas  aferições  finais,  o  índice  utilizado  para  a  repactuação  dos  insumos  será,
obrigatoriamente, o definitivo.

 18.12 Caso o  índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.

 18.13 Na ausência de previsão legal  quanto ao índice substituto,  as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por
meio de termo aditivo.

 18.14 Independentemente  do  requerimento  de  repactuação  dos  custos  com  insumos,  a
CONTRATANTE verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que justifique
o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores
correspondentes da planilha contratual.

 18.15 Os  novos  valores  contratuais  decorrentes  das  repactuações  terão  suas  vigências
iniciadas observando-se o seguinte:

 18.15.1 A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

 18.15.2 Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem
de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

 18.15.3 Em  data  anterior  à  ocorrência  do  fato  gerador,  exclusivamente  quando  a
repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na
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forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data
de vigência  retroativa,  podendo esta  ser  considerada para  efeito  de  compensação do
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

 18.16 Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

Serrinha/BA, __ de ___________ de 2020.

Elaborado por:

__________________________________
Kerdoval da Silva Souza
Diretor Administrativo
Portaria nº 1.617/2018
D.O.U: 14/06/2018
 

Assessoria ao Setor Requisitante pelo Setor de Compras:

__________________________________
Servidor: Laércio dos Santos Cristo
Portaria nº 1.186/2018 – D.O.U: 07/05/2018
Chefe do Setor de Compras e Licitações

Aprovação do Termo de Referência pela Autoridade Competente:

Aprovo o termo de referência, nos termos dos incisos I e II e § 1º e 2º do artigo 9º do Decreto nº
5.450/2005 e autorizo a abertura do processo licitatório respectivo por se tratar de “serviços
comuns”, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.520/2002.
_________________________________
Leandro dos Santos Damasceno
Diretor-Geral Pró Tempore 
Portaria n º 1.471  de 04/06/2018
D.O.U de 05/06/2018 
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ANEXO II

TERMO DE CONTRATO
EDITAL Nº 02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
(Processo Administrativo nº 23790.250209.2020-11)

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

TERMO  DE  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  Nº

___/2020, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO

DO  (A)  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E

TECNOLOGIA  BAIANO  –  CAMPUS  SERRINHA  E  A  EMPRESA

__________________________________________________.

A União,  por  intermédio  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Baiano  –
Campus  -  Serrinha,  com sede  na  Estrada Vicinal  de  Aparecida,  s/n,  Bairro  Aparecida,  CEP:
48.700-000, na cidade de Serrinha, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.724.903/0012-
21, neste ato representado pelo Diretor Geral Pró Tempore Sr. Leandro dos Santos Damasceno,
nomeado através da Portaria nº 1.471 de 04 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial da
União de 05/06/2018, portador da carteira de identidade nº 07975310-84 SSP/BA e CPF n.º
007.688.875-42, neste ato denominado CONTRATANTE, e a empresa ______________________
inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________________, sediado ___________________________,
doravante designada CONTRATADA, neste ato representado pelo (a) Senhor (a)______________
__________________, portador (a) da carteira de identidade nº ________________ expedida
pela ___________________ e CPF sob o nº __________________, residente e domiciliado na
_________________________________________, tendo em vista o que consta no processo nº
____________________, resolvem  celebrar  o  presente  Termo  de  Contrato,  decorrente  do
Pregão nº 02/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de pessoa jurídica especializada na
prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, executada por profissional qualificado
nos termos da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, nas dependências do   Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Serrinha.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão nº  02/2020 e seus anexos, e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO UND QTD
VALOR

UNITÁRIO
VALOR

MENSAL
VALOR
ANUAL

1

1

Posto  12  (doze)  horas  diurnas
desarmado,  de  segunda-feira  a
domingo,  envolvendo  2  (dois)
vigilantes em turno de 12 x  36
horas para 12 meses.

Posto 2 0,00 0,00

2

Posto 12 (doze)  horas  noturnas
armado,  de  segunda-feira  a
domingo,  envolvendo  2  (dois)
vigilantes em turno de 12 x  36
horas para 12 meses.

Posto 2 0,00 0,00

VALOR TOTAL MÁXIMO DO GRUPO 0,00 0,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo  de vigência  para  o  objeto  licitado,  será  de  1 (um) ano,  a  partir  da  data  de
assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60
(sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados
os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação;

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.

2.4. Nas  eventuais  prorrogações  do  contrato,  os  custos  não  renováveis,  já  pagos  ou
amortizados no primeiro ano da contratação, deverão ser eliminados como condição para a
renovação, nos termos do item 9, Anedo IX da IN SLTI/MPOG nº 05/2017.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O  valor  mensal  da  contratação  é  de  _______________________________________,
perfazendo o valor total de _______________________________________________________.

3.2. No  valor  acima  estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas
decorrentes  da  execução  do  objeto,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

UG/Gestão/Unidade: 155821 / 26404

Fonte: 8100000000

Programa de Trabalho: 12363501220RL0029

Elemento de Despesa: 339037

PI: L20RLP01FIJ

4.2. No(s)  exercício(s)  seguinte(s),  correrão à conta dos  recursos  próprios  para atender às
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-
se definidos no Edital.

6. CLÁUSULA  SEXTA  – DO  REAJUSTAMENTO  DE  PREÇOS  EM  SENTIDO  AMPLO
(REPACTUAÇÃO)

6.1. As orientações relativas ao reajustamento de preços encontram-se definidos no Termo de
Referência, anexo ao Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ __________________, na modalidade
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de seguro-garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no prazo de 10
(dez) dias, observadas as condições previstas no Edital.

7.2. A  garantia  prevista  em  edital  somente  será  liberada  ante  a  comprovação  de  que  a
empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso
esse  pagamento  não  ocorra  até  o  fim  do  segundo  mês  após  o  encerramento  da  vigência
contratual,  a garantia será utilizada para o pagamento dessas  verbas  trabalhistas,  conforme
estabelecido  na  alínea  “j”,  subitem 3.1,  Anexo  VII-F,  da  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG n.
05/2017, observada a legislação que rege a matéria.

8. CLÁUSULA OITAVA – CONTA VINCULADA BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO

8.1. As  condições  de  aprovisionamento  de  valores  na  conta  vinculada  bloqueada  para
movimentação são aquelas previstas na Cláusula de Obrigações da Contratada, no Termo de
Referência, anexo ao edital.

9. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

9.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais
que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de
Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As  sanções relacionadas  à  execução do contrato são aquelas  previstas  no Termo de
Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78
da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo
da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
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12.2. Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados,  assegurando-se  à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE  em  caso  de  rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes Contratante e Contratada
poderão  exceder  o  limite  de  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  inicial  atualizado  do
contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
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na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa
do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será o da Seção Judiciária da Bahia - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
03  (três)  vias  de  igual  teor,  que,  depois  de  lido  e  achado  em  ordem,  vai  assinado  pelos

contraentes. 

Serrinha/BA, ____ de ______________ de 2020.

Leandro dos Santos Damasceno
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

____________________________________ ____________________________________

Nome: Nome:

CPF: CPF:
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ANEXO III
TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E

A UNIÃO
EDITAL Nº 02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
(Processo Administrativo nº 23790.250209.2020-11)

ACORDO ENTRE O MPU – MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A AGU – ADVOCACIA GERAL
DA UNIÃO

Acordo entre MPT e AGU impede União de contratar trabalhadores por meio de cooperativas
de mão-de-obra.

Termo de Conciliação Judicial

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  TRABALHO,  neste  ato  representado  pelo  Procurador-Geral  do
Trabalho,  Dr.  Guilherme  Mastrichi  Basso,  pela  Vice-Procuradora-Geral  do  Trabalho,  Dra.
Guiomar  Rechia  Gomes,  pelo  Procurador-Chefe  da  PRT  da  10ª  Região,  Dr.  Brasilino  Santos
Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato representada
pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub Procuradora
Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo Advogado da União,
Dr. Mário Luiz Guerreiro;

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja
ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação
pecuniária,  será  regida  obrigatoriamente  pela  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  ou  por
estatuto  próprio,  quando  se  tratar  de  relação  de  trabalho  de  natureza  estatutária,  com  a
Administração Pública;

CONSIDERANDO que a  legislação consolidada em seu art.  9º,  comina de nulidade absoluta
todos os atos  praticados com o intuito de desvirtuar,  impedir  ou fraudar a  aplicação da lei
trabalhista;

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 4º,
"(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não
sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados".

CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em
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caráter excepcional  e desde que tal  faculdade atenda aos objetivos sociais  previstos na sua
norma estatutária, (art. 86, da Lei n. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente
impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de mão-de-
obra terceirizada;

CONSIDERANDO que  a  administração  pública  está  inexoravelmente  jungida  ao  princípio  da
legalidade,  e  que a prática do merchandage é  vedada pelo art.  3º,  da CLT e repelida pela
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331);

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra, que prestam
serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática idêntica a dos
empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram- se à margem de
qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas protetivas do
trabalho,  especialmente  àquelas  destinadas  a  tutelar  a  segurança  e  higidez  do  trabalho
subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores
sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição Federal);

CONSIDERANDO  que  num  processo  de  terceirização  o  tomador  dos  serviços  (no  caso  a
administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do
fornecedor de mão-de-obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves
prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º, da
CLT na atividade de intermediação de mão-de-obra patrocinada por falsas cooperativas;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 90ª
sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que os
Estados devem implementar políticas nos sentido de:

"8.1.b  Garantir  que  as  cooperativas  não  sejam  criadas  para,  ou  direcionadas  a,  o  não
cumprimento das lei do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego disfarçados,
e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores velando para que a lei
trabalhista seja aplicada em todas as empresas."

RESOLVEM
Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação perante
a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos:

Cláusula Primeira – A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas
de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o
labor,  por  sua  própria  natureza,  demandar  execução em estado de subordinação,  quer  em
relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial
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ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles:

– Serviços de limpeza;
– Serviços de conservação; 
– Serviços de segurança, de vigilância e de portaria;
– Serviços de recepção; 
– Serviços de copeiragem;
– Serviços de reprografia; 
– Serviços de telefonia;
– Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações;
– Serviços de secretariado e secretariado executivo; 
– Serviços de auxiliar de escritório;
– Serviços de auxiliar administrativo; 
– Serviços de office boy (contínuo);
– Serviços de digitação; 
– Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;
– Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante;
– Serviços de ascensorista;
– Serviços de enfermagem; e
– Serviços de agentes comunitários de saúde. 

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem
previsão legal.

Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos
prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput.

Cláusula Segunda – Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação cuja atividade
precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores  de uma ou várias profissões
(inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer
meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual  (e não
coletiva), pelos seus associados.

Cláusula Terceira – A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a fim
de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos
podem  ser  prestados  por  empresas  prestadoras  de  serviços  (trabalhadores  subordinados),
cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais;

Parágrafo Primeiro – É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os
serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira
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e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados,  seja em
relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase
de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que
somente os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento
(intermediação  de  mão-de-obra)  de  trabalhadores  a  órgãos  públicos  por  cooperativas  de
qualquer natureza.

Parágrafo  Segundo  –  Os  editais  de  licitação  que  se  destinem  a  contratar os  serviços
disciplinados  pela  Cláusula  Primeira  deverão  fazer  expressa  menção  ao  presente  termo  de
conciliação  e  sua  homologação,  se  possível  transcrevendo-os  na  íntegra  ou  fazendo  parte
integrante desses editais, como anexo.

Parágrafo  Terceiro  – Para  a  prestação  de  serviços  em  sua  forma subordinada,  a  licitante
vencedora  do  certame  deverá  comprovar  a  condição  de  empregadora  dos  prestadores  de
serviços  para  as  quais  se  objetiva  a  contratação,  constituindo-se  esse  requisito,  condição
obrigatória à assinatura do respectivo contrato.

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO

Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$
1.000,00  (um  mil  reais)  por  trabalhador  que  esteja  em  desacordo  com  as  condições
estabelecidas  no  presente  Termo  de  Conciliação,  sendo  a  mesma  reversível  ao  Fundo  de
Amparo ao Trabalhador (FAT).

Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de
prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira, será
responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no
caput, sem prejuízo das demais cominações legais.

Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste,
a UNIÃO, depois de intimada,  terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa
perante o Ministério Público do Trabalho.

DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA

Cláusula  Quinta  –  A UNIÃO se  compromete  a  recomendar  o  estabelecimento das  mesmas
diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias,  fundações públicas,  empresas públicas e
sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração
pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em relação às
empresas  públicas  e  sociedades  de  economia  mista  deverá  ser  dado  conhecimento  ao
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Departamento de  Coordenação  e  Controle  das  Empresas  Estatais  –  DEST,  do  Ministério  do
Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria no
âmbito de sua competência.

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE

Cláusula Sexta – As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Juiz
da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos.

Cláusula Sétima – Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data
de sua homologação judicial.

Parágrafo único  – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o
presente acordo, não serão renovados ou prorrogados.

Cláusula Oitava – A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em
relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus.

Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em
cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e
876, caput, da CLT.

Brasília, 05 de junho de 2003.

GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES

Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho

BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO
Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho

MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO

Procurador-Geral da União

HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIOLUIZ GUERREIRO
Sub-Procuradora-Regional da União–1ª Região Advogado da União

Testemunhas:
_________________________________________________
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GRIJALBO FERNANDES COUTINHO

Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA

_________________________________________________
PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE

_________________________________________________
REGINA BUTRUS

Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT
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ANEXO IV
 Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº Processo

Licitação Nº 

Dia: Hora:

Empresa: CNPJ:

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

B Município/UF Serrinha/BA

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo CCT BA 2018-2019

D Nº de meses de execução contratual 12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço Unidade de Medida

VIGILÂNCIA 1 POSTO

Anexo III-A – Mão-de-obra

Mão-de-obra vinculada à execução contratual

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) VIGILÂNCIA

2 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 1.084,00  (2 Postos)

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) VIGILANTE

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 1/fev/18

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1 Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário 2

B Adicional de Periculosidade 30,00% R$ 0,00

C Adicional de Boa Permanência 8,50% R$ 0,00

D Dia do Vigilante R$ 9,61

E Intervalo Intrajornada não usufruído pelo empregado R$ 432,45

R$ 442,06

R$ 0,00

Quantidade Total a Contratar (em função da Unidade de 
Medida)

POSTO 12 (DOZE) HORAS DIURNAS DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, 
ENVOLVENDO 2 (DOIS) VIGILANTES EM TURNOS DE 12 X 36

TOTAL DA REMUNERAÇÃO SEM INCIDÊNCIAS DOS ENCARGOS SOCIAIS  = (SOMAS DE "C" a "E")

TOTAL DA REMUNERAÇÃO COM INCIDÊNCIAS DOS ENCARGOS SOCIAIS =  (SOMAS DE "A" e "B")



TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 442,06

MÓDULO 2:  ENCARGOS E  BENEFÍCIOS (ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS)

2.1 Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias % Valor (R$)

A 13 º Salário 8,33% 0,00

B Férias e Adicional de Férias 12,10% 0,00

TOTAL 20,43% 0,00

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 2.2
MÓDULO 1 0,00

MÓDULO 2.1 0,00

TOTAL 0,00

2.2 Submódulo 2.2- Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % Valor (R$)

A INSS (20%) 20,00% 0,00

B SESI OU SESC (1,5%) 1,50% 0,00

C SENAI OU SENAC (1,0%) 1,00% 0,00

D INCRA  (0,20% ou  2,7%) - IN nº971, MPS/SRP/2009, Anexo I e II ver código da Tabela 2,00% 0,00

E Salário Educação (2,5%) 2,50% 0,00

F FGTS  (8,0%) 8,00% 0,00

G Seguro Acid,. Trabalho ou R.A.T. (3% CNAE Vigilância * FAP Original) 0,00

H SEBRAE (0,60%) 0,60% 0,00

TOTAL ENCARGOS  35,60% 0,00

2.3 Submódulo 2.3 – Benefícios  Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte R$ 5,00 300,00

B Auxílio alimentação R$ 13,52 344,76

C Assistência Médica R$ 153,00 204,00

D Assistência Odontológica

E Seguro de vida R$ 2,30 4,60

F Auxilio Funeral R$ 2,40 4,80

G Curso de Reciclagem (Valor / 24 meses * 1 Empregado) R$ 8,33 16,66

TOTAL DE BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS 874,82

QUADRO – RESUMO – MÓDULO 2 – ENCARGOS E  BENEFÍCIOS (ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS)



2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias R$ 0,00

2.2 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 0,00

2.3 Benefícios Mensais e Diários R$ 874,82

TOTAL ENCARGOS E  BENEFÍCIOS (ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS) R$ 874,82

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3 Provisão para Rescisão % Valor (R$)

A Aviso prévio indenizado 0,42% 0,00

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado (8%) 8,00% 0,00

C Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o aviso prévio indenizado (sobre remuneração) 0,16% 0,00

D Aviso prévio trabalhado 1,94% 0,00

E 35,60% 0,00

F Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o aviso prévio trabalhado (sobre remuneração) 3,20% 0,00

TOTAL 0,00

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 4 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3

MÓDULO 1 0,00

MÓDULO 2 874,82

MÓDULO 3 0,00

TOTAL 874,82

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

4.1 Submódulo 4.1 – Ausências Legais % Valor (R$)

A Férias + adicional de férias 0,93% 8,10

B Ausência por doença 0,111% 0,97

C Licença paternidade 0,03% 0,24

D Ausências legais 0,56% 4,86

E Ausência por Acidente de trabalho 0,333% 2,91

F Outros (especificar) 0,000% 0,00

Subtotal 1,954% 17,08

G Incidência do submódulo 2.2 sobre o Custo de reposição do profissional ausente 36,80% 6,28

TOTAL 23,36

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS

5 Insumos Diversos Valor (R$)

A Uniformes 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre aviso prévio trabalhado



B Equipamentos Gerais e EPIs 0,00

C Outros (especificar) 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS 0,00

MÓDULO 1 442,06

MÓDULO 2 874,82

MÓDULO 3 0,00

MÓDULO 4 23,36

MÓDULO 5 0,00

TOTAL 1.340,24

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$)

A Custos Indiretos 0% 0,00

B Lucro 0% 0,00

C

Subtotal  para   efeito  de  cálculo  dos Tributos 0,95 1.340,24

Tributos 1.410,77

C1. Tributos Federais

C1-A  PIS 0,00% 0,00

C1. B  COFINS 0% 0,00

C.2 Tributos Estaduais (especificar)

C.3 Tributos Municipais

C3-A ISS 5% 70,53

TOTAL DOS TRIBUTOS 5,00% 70,53

TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 70,53

MÓDULO 6: TOTAL 70,53

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 442,06

B Módulo 2 – Encargos e  Benefícios Anuais, Mensais e Diários 874,82

C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00

D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 23,36

E Módulo 5 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 0,00

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 + 
MÓDULO 4 + MÓDULO 5



Subtotal (A + B + C+ D + E) 1.340,24

F Módulo 6 – Custos indiretos, tributos e lucro 70,53

VALOR TOTAL MENSAL POR POSTO 1.410,77

VALOR TOTAL ANUAL POR POSTO 16.929,24

FATOR "K" 3,19



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº Processo

Licitação Nº 

Dia: Hora:

Empresa: CNPJ:

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

B Município/UF Serrinha/BA

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo CCT BA 2018-2019

D Nº de meses de execução contratual 12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade Total a Contratar (em função da Unidade de Medida)

VIGILÂNCIA 1 POSTO

Anexo III-A – Mão-de-obra

Mão-de-obra vinculada à execução contratual

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) VIGILÂNCIA

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  (2 Postos)

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) VIGILANTE

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 1/fev/18

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1 Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário 2 R$ 0,00

B Adicional de Periculosidade 30,00% R$ 0,00

C Adicional Noturno (22:00 às 5:00hs) 35,00% R$ 0,00

D Hora Noturna Reduzida (Cláusula 14ª da CCT) 0,112455 R$ 0,00

E Adicional de Boa Permanência 8,50% R$ 0,00

F Premio do Trabalho Noturno (Clausula 10 da CCT) 40,2 R$ 80,40

G Dia do Vigilante R$ 9,61

H Intervalo Intrajornada não usufruído pelo empregado R$ 432,45

R$ 522,46

POSTO 12 (DOZE) HORAS NOTURNAS DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, 
ENVOLVENDO 2 (DOIS) VIGILANTES EM TURNOS DE 12 X36

TOTAL DA REMUNERAÇÃO SEM INCIDÊNCIAS DOS ENCARGOS SOCIAIS  = (SOMAS DE "E" à "H")



R$ 0,00

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 522,46

MÓDULO 2:  ENCARGOS E  BENEFÍCIOS (ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS)

2.1 Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias % Valor (R$)

A 13 º Salário 8,33% 0,00

B Férias e Adicional de Férias 12,10% 0,00

TOTAL 20,43% 0,00

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 2.2
MÓDULO 1 0,00

MÓDULO 2.1 0,00

TOTAL 0,00

2.2 Submódulo 2.2- Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % Valor (R$)

A INSS (20%) 20,00% 0,00

B SESI OU SESC (1,5%) 1,50% 0,00

C SENAI OU SENAC (1,0%) 1,00% 0,00

D INCRA  (0,20% ou  2,7%) - IN nº971, MPS/SRP/2009, Anexo I e II ver código da Tabela 0,20% 0,00

E Salário Educação (2,5%) 2,50% 0,00

F FGTS  (8,0%) 8,00% 0,00

G Seguro Acid, Trabalho ou R.A.T.  (3% CNAE Vigilância * FAP Original) 0,00

H SEBRAE (0,60%) 0,60% 0,00

TOTAL 33,80% 0,00

2.3 Submódulo 2.3 – Benefícios  Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte R$ 5,00 300,00

B Auxílio alimentação R$ 13,52 344,76

C Assistência Médica R$ 153,00 204,00

D Assistência Odontológica

E Seguro de vida R$ 2,30 4,60

F Auxilio Funeral R$ 2,40 4,80

G Curso de Reciclagem (Valor / 24 meses * 1 Empregado) R$ 8,33 16,66

TOTAL DE BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS 874,82

QUADRO – RESUMO – MÓDULO 2 – ENCARGOS E  BENEFÍCIOS (ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias R$ 0,00

2.2 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 0,00

TOTAL DA REMUNERAÇÃO COM INCIDÊNCIAS DOS ENCARGOS SOCIAIS =  (SOMAS DE "A" à "D")



2.3 Benefícios Mensais e Diários R$ 874,82

TOTAL ENCARGOS E  BENEFÍCIOS (ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS) R$ 874,82

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3 Provisão para Rescisão % Valor (R$)

A Aviso prévio indenizado 0,42% 0,00

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado (8%) 8,00% 0,00

C Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o aviso prévio indenizado (sobre remuneração) 0,16% 0,00

D Aviso prévio trabalhado 1,94% 0,00

E 33,80% 0,00

F Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o aviso prévio trabalhado (sobre remuneração) 3,20% 0,00

TOTAL 0,00

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 4 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3

MÓDULO 1 0,00

MÓDULO 2 874,82
MÓDULO 3 0,00

TOTAL 874,82

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4.1 Submódulo 4.1 – Ausências Legais % Valor (R$)
A Férias + adicional de férias 0,93% 8,10

B Ausência por doença 0,111% 0,97
C Licença paternidade 0,03% 0,24
D Ausências legais 0,56% 4,86
E Ausência por Acidente de trabalho 0,333% 2,91

F Outros (especificar) 0,000% 0,00
Subtotal 1,954% 17,08

G Incidência do submódulo 2.2 sobre o Custo de reposição do profissional ausente 36,80% 6,29

TOTAL 23,37

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS

5 Insumos Diversos Valor (R$)

A Uniformes 0,00

B Equipamentos Gerais e EPIs 0,00

C Outros (especificar) 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre aviso prévio trabalhado



MÓDULO 1 522,46

MÓDULO 2 874,82

MÓDULO 3 0,00

MÓDULO 4 23,37

MÓDULO 5 0,00

TOTAL 1.420,65

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$)

A Custos Indiretos 0% 0,00

B Lucro 0% 0,00

C

Subtotal  para   efeito  de  cálculo  dos Tributos 0,95 1.420,65

Tributos 1.495,41

C1. Tributos Federais

C1-A  PIS 0,00% 0,00

C1. B  COFINS 0% 0,00

C.2 Tributos Estaduais (especificar)

C.3 Tributos Municipais

C3-A ISS 5% 74,77

TOTAL DOS TRIBUTOS 5,00% 74,77

TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 74,77

MÓDULO 6: TOTAL 74,77

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 522,46

B Módulo 2 – Encargos e  Benefícios Anuais, Mensais e Diários 874,82

C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00

D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 23,37

E Módulo 5 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 0,00

Subtotal (A + B + C+ D + E) 1.420,65

F Módulo 6 – Custos indiretos, tributos e lucro 74,77

VALOR TOTAL MENSAL POR POSTO 1.495,42

VALOR TOTAL ANUAL POR POSTO 17.944,99

FATOR "K" 18,60

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 + 
MÓDULO 4 + MÓDULO 5



RESUMO

Cargo QUANT.

POSTO DIURNO 2 R$ 0,00  R$ 16.929,24  R$ 33.858,48 

POSTO NOTURNO 2 R$ 0,00  R$ 17.944,99  R$ 35.889,97 

TOTAL  R$ 34.874,23  R$ 69.748,45 

AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS SERRINHA

Salário Normativo /
Convenção Coletiva

Valor Unitário Máximo 
Aceitável Anual (R$)

Valor
Total Máximo Aceitável 

Anual (R$)



UNIFORME

PEÇA Quantidade para 12 meses Valor Unitário Valor Total

Calça social 8  R$ - 
Camisa social de manga curta 8  R$ - 

Jaqueta 2  R$ - 
Coturno 4  R$ - 
Cinto de couro ou nylon 4  R$ - 

Boné 4  R$ - 

Capa de Chuva 2  R$ - 

Capa para colete balístico 2  R$ - 

Crachá de identificação 4  R$ - 

Subtotal  R$ - 

Nº de meses do contrato 12

Total transportado para a planilha (para cada posto)  R$ - 

Valor a ser trasportado para planilha



EQUIPAMENTOS GERAIS E EPIs (QUANTIDADE  PARA O CONTRATO)

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

VALOR

UNITÁRIO TOTAL DEPRECIAÇÃO ANUAL

1 REVÓLVER CALIBRE 38 2 UND R$ 0,00  R$ -  R$ - 

2 ALGEMA 2 PAR R$ 0,00  R$ -  R$ - 

3 TONFA 2 UND R$ 0,00  R$ -  R$ - 

4 LANTERNA 2 UND R$ 0,00  R$ -  R$ - 
5 MUNIÇÃO PARA ARMA 12 UND R$ 0,00  R$ - 

6 CARREGADOR DE PILHAS 2 UND R$ 0,00  R$ -  R$ - 

7 RADIO COMUNICADOR 4 UND R$ 0,00  R$ -  R$ - 

8 APITO 4 UND R$ 0,00  R$ - 
9 COLETE À PROVA DE BALAS 2 UND R$ 0,00  R$ -  R$ - 

10 COFRE 1 UND R$ 0,00  R$ -  R$ - 

11 LIVRO DE OCORRÊNCIAS 2 UND R$ 0,00  R$ - 

TOTAL MENSAL  R$ - 

 R$ - 

QTD 
ESTIMADA

VALOR MENSAL POR POSTO (Valor trasportado para planilha)
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DEPRECIAÇÃO COM VALOR RESIDUAL

Fontes:

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição.

SIAFI Depreciação, amortização e exaustão na Adm. Direta da União, Autarquias e Fundações – Tesouro Nacional.

Manual de Procedimentos Contábeis -DEPEN PR – 2018

MÉTODO DEPRECIAÇÃO – MÉTODO DAS COTAS CONSTANTES – Manual Contabilidade 8ª Edição
RÁDIO

ANO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VALOR  LÍQUIDO CONTÁBIL
1 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00

VALOR BEM  R$ - 

Vlr. Residual  R$ - 

Depreciável  R$ - 

Vlr. Traspo. p/ planilha  R$ - Valor depreciado no ano 

REVÓLVER CALIBRE 38

ANO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VALOR  LÍQUIDO CONTABIL
1 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,0 0,00

4 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00

… … … ..
.

Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 Anexo III estabelece taxas anuais de depreciação e prazo de vida útil dos bens que relaciona 

(Nomenclatura Comum do Mercosul).

A vida úttil do bem et de 5 anos, a taxa de depreciaçaaoo ao ano et de 20%, conforme Anexo III da IN RFB nº 1700/2017 – 

NCM 8525
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20 0,00 0,00  R$ - 

VALOR BEM  R$ - 

Vlr. Residual  R$ - 

Depreciavel  R$ - 

Vlr. Traspo. p/ planilha  R$ - Valor depreciado no ano 

ALGEMA

ANO DEPRECIAÇÃO DEPRECIÇÃO ACUMULADA VALOR  LÍQUIDO CONTABIL
1 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00

… … … …

10 0,00 0,00 0,00

VALOR BEM  R$ - 

Vlr. Residual  R$ - 

Depreciavel  R$ - 

Vlr. Traspo. p/ planilha  R$ - Valor depreciado no ano

COLETE BALÍSTICO

ANO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VALOR  LÍQUIDO CONTABIL
1 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00

A vida útil do bem é de 20 anos, a taxa de depreciação ao ano é de 5%, conforme SIAFI Depreciação, amortização e exaustão na 
Adm. Direta da União, Autarquias e Fundações – Tesouro Nacional

A vida útil do bem é de 10 anos, a taxa de depreciação ao ano é de 10 %, conforme Manual de Procedimentos Contábeis 
-DEPEN PR – 2018

A  vida útil do bem é de 5 anos, a taxa de depreciação ao ano é de 20 %, conforme Manual de Procedimentos Contábeis 
-DEPEN PR – 2018
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VALOR BEM  R$ - 

Vlr. Residual  R$ - 

Depreciável  R$ - 

Vlr. Traspo. p/ planilha  R$ - Valor depreciado no ano 

LANTERNA

ANO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VALOR  LÍQUIDO CONTABIL
1 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00

…

10 0,00 0,00 0,00

VALOR BEM  R$ - 

Vlr. Residual  R$ - 

Depreciavel  R$ - 

Vlr. Traspo. p/ planilha  R$ - Valor depreciado no ano 

CARREGADOR PILHAS

ANO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VALOR  LÍQUIDO CONTABIL
1 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00

A  vida útil do bem é de 10 anos, a taxa de depreciação ao ano é de 10%, conforme Manual de Procedimentos Contábeis 
-DEPEN PR – 2018

A  vida útil do bem é de 5 anos, a taxa de depreciação ao ano é de 20 %, conforme Manual de Procedimentos Contábeis 
-DEPEN PR – 2018
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VALOR BEM  R$ - 

Vlr. Residual  R$ - 

Depreciavel  R$ - 

Vlr. Traspo. p/ planilha  R$ - Valor depreciado no ano

TONFA

ANO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VALOR  LÍQUIDO CONTABIL
1 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00

…

10 0,00 0,00 0,00

VALOR BEM  R$ - 

Vlr. Residual  R$ - 

Depreciavel  R$ - 

Vlr. Traspo. p/ planilha  R$ - Valor depreciado no ano 

COFRE

ANO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VALOR  LÍQUIDO CONTABIL
1 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00

A vida útil do bem é de 10 anos, a taxa de depreciação ao ano é de 10 %, conforme Manual de Procedimentos Contábeis 
-DEPEN PR – 2018
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9 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00

VALOR BEM  R$ - 

Vlr. Residual  R$ - 

Depreciavel  R$ - 

Vlr. Traspo. p/ planilha  R$ - Valor depreciado no ano 

A vida úttil do bem et de dez anos, a taxa de depreciaçaaoo ao ano et de 10 %, conforme Anexo III da IN RFB nº 1700/2017 - 

NCM 8303
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MEMÓRIA DE CALCULO E BASE LEGAL DA PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS
MÓDULO ITEM FORMULA  BASE LEGAL

SALÁRIO BASE *30%  

ADICIONAL NOTURNO

(SALÁRIO BASE + ADICIONAL DE PERICULOSIDADE * 58,33% *35%) 

HORA NOTURNA REDUZIDA

SALÁRIO BASE + ADICIONAL DE PERICULOSIDADE * 8,33% * 1,35

((SALARIO BASE * 8,5%*9)/12)

Previsto Cláusula 13° da CCT 2018/2019
9 = Meses de concessão

12= Meses 

R$ 40,20/EMPREGADO/MÊS  Valor fixo previsto na Cláusula 10° da CCT 2018/2019

DIA DO VIGILANTE

((R$ 9,61*12*50%)/12)

Previsto na Cláusula 16° da CCT 2018/2019

R$ (9,61*1,5)*15

MODULO 1: COMPOSIÇÃO 
DA REMUNERAÇÃO

ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE

§ 1 Art. 193 CLT. Previsto na cláusula 12º da CCT.  
Estabelecido conforme art. 1º da Lei 12.740, de 8 de 

dezembro de 2012, que alterou o art. 193 da CLT, 
regulamentado pela portaria nº 1.885/MTE/2013. 

30% =  Adicional de Periculosidade

Art. 73 CLT. Cláusula décima da CCT. Na conformidade do 
artigo 7º, incisos XIII e XXVI, da

CF, convencionam que a partir de 01/02/2018 até 
31/01/2019, o trabalho realizado a

partir das 22:00 horas e até as 05:00 horas é considerado 
noturno e será remunerado com o percentual de

35% 

58,33% = 7/12 horas, ou seja, em 58,33% da escala de 12 horas, é devido 
o pagamento de adicional noturno

35% = Percentual previsto na CCT

Está prevista no § 1º do art. 73 da CLT. Cláusula 14° 
CCT 2018/2019

8,33% = (Proporção da redução da hora noturna em percentual)

1,35 = incidência do adicional noturno sobre o valor da hora → 1 + 
alíquota do adicional noturno.

ADICIONAL DE BOA 
PERMANÊNCIA

8,5%= Índice previsto na CCT

PRÊMIO DO TRABALHO 
NOTURNO

R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT

12= Horas trabalhadas

50% = Proporcionalidade (probabilidade de o empregado trabalhar 20/06)
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INTERVALO INTRAJORNADA 

13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO * 8,33%

REMUNERAÇÃO * 12,10%

INSS (20%) REMUNERAÇÃO + 13°, FÉRIAS E ADICIONAL DE FERIAS *20% Lei 8.212/91

SESI OU SESC (1,5%) REMUNERAÇÃO + 13°, FÉRIAS E ADICIONAL DE FERIAS *1,5% Lei 8.036/90

SENAI OU SENAC (1%) REMUNERAÇÃO + 13°, FÉRIAS E ADICIONAL DE FERIAS * 1% De. 8.621/46, Dec. 49.121 B/60

INCRA (0,2%) REMUNERAÇÃO + 13°, FÉRIAS E ADICIONAL DE FERIAS * 0,2% Lei 2.613/95

SALÁRIO EDUCAÇÃO (2,5%) REMUNERAÇÃO + 13°, FÉRIAS E ADICIONAL DE FERIAS * 2,5% Dec. 6003/2006

FGTS (8%) REMUNERAÇÃO + 13°, FÉRIAS E ADICIONAL DE FERIAS *8% Lei n° 8036/90

REMUNERAÇÃO + 13°, FÉRIAS E ADICIONAL DE FERIAS *XX% Dec. 3048/99, Art. 202

Metodologia:  Res. CNP n° 1.329 de 25/04/2017

SEBRAE (0,6%) REMUNERAÇÃO + 13°, FÉRIAS E ADICIONAL DE FERIAS *0,60% Lei 8.029/90

TRANSPORTE

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

((R$ 13,52 * DIAS TRABALHADOS)*85%)

ASSISTÊNCIA MÉDICA

SEGURO DE VIDA Valor previsto na CCT  

AUXILIO FUNERAL Valor previsto na CCT  

CURSO DE RECICLAGEM Valor previsto na CCT  

REMUNERAÇÃO * ((1/12* X% (estatística))*100

Art. 487 da CLT

Artigo 71 da CLT. Cláusula 49° CCT 2018/2019R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT

1,5 = Acréscimo 50%

15 = Horas a repor

MODULO 2: ENCARGOS E 
BENEFÍCIOS (ANUAIS, 
MENSAIS E DIÁRIOS)

Submódulo 2.1 – 13º 
(décimo terceiro) Salário, 

Férias e Adicional de Férias

Lei Federal 4090/62, Dec. 57155/65. Inciso VII do art. 
7° da Constituição.8,33% = Rateio da remuneração longo de 12 meses

FÉRIAS E ADICIONAL DE 
FÉRIAS

Decreto-Lei 5.452/43 CLT, Art. 129, Inciso 1° do Art. 
130. Art. 7°, Inciso XVII da CF.12,10% =  Corresponde a remuneração + o terço constitucional

Submódulo 2.2- Encargos 
previdenciários, FGTS e 

outras contribuições 
(Previsto no Art. 195 da CF.)

SEGURO ACIDENTE 
TRABALHO XX% =  Grau de Risco da Atividade Preponderante * FAP Original

Submódulo 2.3 – Benefícios  
Anuais, Mensais e Diários

((VALOR UNITÁRIO DA TARIFA * QUANTIDADE DE VALE TRANSPORTE 
DIÁRIO* N° DE DIAS TRABALHADOS) – SALÁRIO BASE* 50% *6%)

Dec. 95.247/97 regulamenta a Lei 7.418/85. Cláusula 

25° CCT 2018/201950% = Desconto proporcional a quantidade de VT concedida período  a 
que se refere o trabalho

6% = Custo do beneficiário

 Cláusula 24° CCT 2018/2019R$13,52  = Valor do VR conforme CCT 2018/2019

85% = Desconto de 15% do valor mensal do auxilio previsto na CCT

 2/3 do Valor previsto na CCT  Conforme  CCT 2018/2019

Conforme  CCT 2018/2019

Conforme  CCT 2018/2019

Conforme  CCT 2018/2019

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
(API)(sobre remuneração)

1= Correspondente ao pagamento integral da remuneração, com desligamento 
imediato do empregado

12 = Rateio da remuneração em 12 meses
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API * 8% 

Art. 15 Lei 8.036/90, Súmula 305 TST

REMUNERAÇÃO*(0,08*0,4* X% (estatística))

REMUNERAÇÃO *(((7/30)/12)*X% (estatística))

Art. 477, 488 da CLT 

APT *  ENCARGOS DO SUBMÓDULO 2.2

REMUNERAÇÃO*(0,08*0,4*X% (estatística))

MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 *[(1+1/3)/12]/12

Art. 146 e 147 da CLT

AUSÊNCIA POR DOENÇA

MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*((5/30)/12)*0,08*100

LICENÇA PATERNIDADE

MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*((5/30)/12)*0,02*100

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA 
RESCISÃO

X% = (Dado estatístico), Pessoal demitido pelo empregador

 INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 
O API (8%)

API = Aviso Prévio Indenizado

8% = FGTS

MULTA DO FGTS  E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

SOBRE O API (sobre 
remuneração)

Art. 18 § 1º da Lei 8.036/90, Art. 12 da Lei n 
°13.932/2019

8%= Montante a ser recolhido mensalmente a título de FGTS

40% = Multa relativa ao FGTS para rescisão sem justa causa

X% = Percentagem dos empregados não cumprem o aviso prévio

AVISO PRÉVIO TRABALHADO 
(APT) (sobre remuneração)

(((7/30)/12)*X%) = 7 dias em 30 rateados em 12 meses multiplicado pela 
estatística

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS 
DO SUBMÓDULO 2.2 SOBRE 

O APT

MULTA DO FGTS  E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

SOBRE O APT (sobre 
remuneração)

Art. 18 § 1º da Lei 8.036/90, Art. 1º da Lei 
Complementar nº 110/2001

8%= Montante a ser recolhido mensalmente a título de FGTS

40% =  Multa relativa ao FGTS para rescisão sem justa causa

X% = Dado estatístico, empregados que cumprem a aviso prévio 
trabalhado

MÓDULO 4: CUSTO DE 
REPOSIÇÃO DO 

PROFISSIONAL AUSENTE

FÉRIAS E ADICIONAL DE 
FÉRIAS

Módulo 1 = Remuneração

Módulo 2 = Encargos e Benefícios (anuais, mensais e diários)

Módulo 3 = Provisão para rescisão

1+ 1/3 = Remuneração + Terço Constitucional

12 = Número de meses para computo de férias 

 Art. 131 da CLT, Art. 476 da CLT,  Lei nº 8.213/91,  
Instrução Normativa nº 84, de 13 de julho de 2010 – 

SIT

5 = Dias de ausência

30 = Impacto sobre o mês

12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses

0,08 (8%) = Estimativa de ocorrência (IBGE)

100 = Transformação em percentual

Art. 7° da Constituição Federal, Art. 10, § 1 dos Atos 
das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT

5 = Dias de ausência

30 = Impacto sobre o mês

12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses
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AUSÊNCIA LEGAIS

MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*((2/30)/12)*100

Art. 143 da CLT

MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*((15/30)/12)*0,08*100

Lei 8.213/91 e Art. 131 da CLT

UNIFORMES

CUSTOS INDIRETOS

(M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6)* X%

LUCRO
[(M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6) + CUSTOS INDIRETOS] * X%

SOMA DOS MÓDULOS + CUSTOS INDIRETOS + LUCRO

TRIBUTOS (SUBTOTAL PARA CALCULO/((100 -TOTAL DE TRIBUTOS)/100))

PIS TRIBUTOS * X% (Percentual PIS)

COFINS TRIBUTOS * X% (Percentual Cofins)

ISS TRIBUTOS * X% (Percentual ISS)

TOTAL CUSTOS INDIRETOS + TRIBUTOS + LUCRO

0,02 (2%) = Estimativa de ocorrência (IBGE)

100 = Transformação em percentual

2 =  Número de faltas estimadas (IBGE)

30 = Impacto sobre o mês

12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses

100 = Transformação em percentual

AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE 
TRABALHO

15= Dias de ausência cobertos pelo empregador

30 = Impacto sobre o mês

12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses

0,08 (8%) = Estimativa de ocorrência (IBGE)

100 = Transformação em percentual

MÓDULO 5: INSUMOS 
DIVERSOS

CUSTO INFORMADO PELO LICITANTE CONFORME QUANTIDADES 
SOLICITADAS  (PLANILHA ANEXA)

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS

CUSTO INFORMADO PELO LICITANTE LEVANDO-SE EM CONTA OS VALORES 
DOS EQUIPAMENTOS COM DEPRECIAÇÃO E VALOR RESIDUAL (PLANILHA 
ANEXA)

MÓDULO 6 – CUSTOS 
INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

(M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6) =  Soma dos módulos

X% = Percentual dos Custos Indiretos

X% = Percentual de Lucro

SUBTOTAL  PARA EFEITO DE 
CÁLCULO DOS TRIBUTOS  
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ANEXO V
MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA GARANTIA E DE PAGAMENTO DIRETO

EDITAL Nº 02/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

(Processo Administrativo nº 23790.250209.2020-11)

XXXXXXXXX (identificação do licitante), inscrita no CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, por intermédio
de seu representante legal, o(a) Sr(a). XXXXXXX (nome do(a) representante), portador da Cédula
de Identidade RG nº XXXXXX e do CPF nº XXX.XXX.XXX-XX,  AUTORIZA o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha, para os fins dos artigo 64 e Anexo XII,
da Instrução Normativa nº 05/2017, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e dos dispositivos correspondentes do edital
do pregão nº 02/2020:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a qualquer
tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos salários e demais
verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver falha no cumprimento
dessas obrigações por parte da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções  cabíveis,  conforme  o  alínea  “d”,  subitem  1.2,  anexo  VII-B  inciso  V,  da  Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017;

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execução
do  contrato  e  depositados  em  conta-corrente  vinculada,  bloqueada  para  movimentação,  e
aberta em nome da empresa XXXXXXX junto a instituição bancária oficial, conforme o Anexo XII,
da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017, cuja movimentação dependerá de autorização
prévia  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Baiano,  que  também  terá
permanente  autorização  para  acessar  e  conhecer  os  respectivos  saldos  e  extratos,
independentemente de qualquer intervenção da titular da conta;

3) que o Contratante utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das
verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a Contratada não
efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual,
conforme alínea “j”, subitem 3.1, anexo VII-F, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017.

Serrinha/BA, ___ de ____________ de 2020.

______________________________________________
Nome do Representante Legal da Empresa

Nome da Empresa

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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ANEXO VI
MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA VINCULADA

EDITAL Nº 02/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

(Processo Administrativo nº 23790.250209.2020-11)

(Nome  da  empresa)  _______________________________________,  inscrita  no  CNPJ  nº
____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________
portador  da  carteira  de  identidade  Nº____________  e  do  CPF  nº  _____________  sediada
(endereço  completo)  ______________________________________________,  em
cumprimento  ao  disposto  no  artigo  64  e  Anexo  XII,  da  Instrução  Normativa  nº  05/2017,
AUTORIZA o Instituto Federal  de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.724.903/0012-21, situado na Estrada Vicinal de Aparecida, S/N,
Bairro Aparecida, Serrinha - Ba, a solicitar junto a Instituição Bancária Oficial (Caixa Econômica
Federal, agência ------), a abertura de conta-corrente vinculada, bloqueada para movimentação,
em  nome  desta  empresa,  com  a  finalidade  de  depositar  mensalmente  os  valores
correspondentes as provisões previstas no anexo XII da Instrução Normativa nº 05 de 26 de
maio de 2017.
 

_______________ , ______ de _______________ de 2020. 
 
 

______________________________________________
Nome do Representante Legal da Empresa

Nome da Empresa

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL Nº 02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
(Processo Administrativo nº 23790.250209.2020-11)

Declaro  que  a  empresa  ________________________________________________________,

inscrita  no  CNPJ(MF)  nº  _____________________________,  inscrição  estadual  Nº

______________________,  estabelecida  em  _______________________________________,

possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública: 

 

Nome do Órgão/Empresa Vigência do Contrato Valor total do contrato 

________________________ ________________________ ________________________

________________________ ________________________ ________________________

________________________ ________________________ ________________________

________________________ ________________________ ________________________

 Valor total dos Contratos R$ ___________________ 
 

 

_______________ , ______ de _______________ de 2020. 
 

______________________________________________
Nome do Representante Legal da Empresa

Nome da Empresa
 

Observação: Além dos  nomes  dos  órgãos/empresas,  o  licitante  deverá  informar  também o
endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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ANEXO VIII
ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO

EDITAL Nº 02/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

(Processo Administrativo nº 23790.250209.2020-11)

 1 DO OBJETO

 1.1 Contratação de pessoa jurídica especializada na  prestação de serviços  de vigilância
armada e desarmada, executada por profissional qualificado nos termos da Lei nº 7.102, de 20
de junho de 1983, nas dependências do Campus Serrinha, deste Instituto Federal de Educação,
Ciência  e  Tecnologia  Baiano,  conforme  condições,  quantidades  e  exigências  e  estimativas,
estabelecidas no edital e seus anexos.

 2 DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

 2.1 A avaliação da execução contratual pela Contratada se dará mediante os critérios aqui
estabelecidos;

 2.2 Indicadores de qualidade do serviço aqui  estabelecidos que não forem plenamente
atendidos pela Contratada implicarão na sanção de multa contratual, conforme estabelecido
neste instrumento:

Cumprimento de Obrigações Contratuais

Item Descrição

Finalidade
Garantir a segurança patrimonial e das pessoas nas unidades do
IF Baiano atendidas pelo edital

Meta a Cumprir Obrigações contratuais cumpridas

Instrumento de Medição
Avaliação direta do fiscal  do contrato por meio de notificação
escrita

Forma de Acompanhamento Vistoria nos postos de serviço

Periodicidade Diária

Mecanismo de Cálculo
Soma  dos  percentuais  relativos  aos  graus  das  penalidades
notificadas

Início de Vigência Data da assinatura do contrato

Sanções a) Multa: conforme a soma dos percentuais relativos aos graus

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br

11



 
Ministério da Educação

Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

das penalidades notificadas no mês, até o limite de 5%
b)  A  reincidência  de  multa  no  percentual  de  5% do valor  da
fatura  mensal,  na  mesma  vigência  contratual,  implicará  a
rescisão contratual, sem prejuízo de outras multas previstas no
edital, no contrato e na legislação

Observações
Na notificação deverá constar o número do item do indicador de
avaliação infringido e a assinatura do preposto da empresa

TABELA 01

GRAU PENALIDADE – DESCONTO SOBRE A FATURA MENSAL

01 0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato

02 0,4% por dia sobre o valor mensal do contrato

03 0,8% por dia sobre o valor mensal do contrato

04 1,6% por dia sobre o valor mensal do contrato

05 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato

06 4,0% por dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 02

ITEM DESCRIÇÃO DO INDICADOR DE AVALIAÇÃO GRAU

01
Permitir  situação  que  crie  a  possibilidade  de  causar  dano  físico,  lesão
corporal ou consequência letais, por ocorrência;

06

02
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito,
os serviços contratuais, por dia;

05

03
Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados,
por empregado e por dia;

03

04
Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uniforme manchado,
sujo, mal apresentado ou sem crachá de identificação, por empregado e por
ocorrência;

01

05
Recursar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e
por dia;

02

06
Deixar de zelar pelas instalações nos campi do IF Baiano, por posto e por
dia;

03

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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07
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade
de seu pessoal, por empregado e por dia;

01

08
Deixar  de  cumprir  determinação  formal  ou  instrução  complementar  do
setor fiscalizador, por ocorrência; 

02

09
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou
não atenda às necessidades, por funcionário e por dia;

01

10
Deixar de efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, ticket-refeição,
seguros, encargos fiscais e sociais, bem assim quaisquer despesas diretas ou
indiretas relacionadas à execução deste contrato, por dia e por ocorrência;

05

11
Deixar de efetuar a reposição de funcionários faltosos, por funcionários e
por dia;

04

12
Deixar  de  fornecer  EPI's  (Equipamentos  de  Proteção  Individual),  quando
exigido em lei ou convenção, aos seus empregados e de impor penalidades
àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência;

02

13
Deixar de fornecer 02 (dois) uniformes e seus complementos, por vigilante,
semestralmente, por funcionário e por ocorrência;

02

14
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos
nesta tabela de multas, por item e por ocorrência;

01

15
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo setor
fiscalizador, por item e por ocorrência;

02

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO

 INCISO XII DO ART. 18º
(Redação dada pela Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016-LDO 2017) 

EDITAL Nº 02/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

(Processo Administrativo nº 23790.250209.2020-11)

Ao  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  BAIANO  –
CAMPUS SERRINHA

A  (nome  da  empresa),  com  sede  na  (endereço  da  empresa),  Cep:  (CEP  da
Empresa), inscrita no CNPJ sob o nº (CNPJ DA EMPESA), DECLARA ao INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS SERRINHA, sob as penas da lei, que
não possui, em seu quadro societário, servidor público da ativa,  ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento ao artigo 18, inciso XII da Lei nº
13.408/2016 – LDO/2017. 

LOCAL, DATA 

Assinatura do Responsável Legal ou Procurador*
(Nome por extenso)
CPF:
Cargo:

*Obs.: No caso de procurador, anexar cópia autenticada da procuração

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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ANEXO X
MODELO – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

EDITAL Nº 02/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

(Processo Administrativo nº 23790.250209.2020-11)

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A
UNIÃO,  POR  INTERMÉDIO  DO  _____________  (ÓRGÃO  /
ENTIDADE)  E  A  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA
_______________________________,  VISANDO  À
OPERACIONALIZAÇÃO  DA  RETENÇÃO  DE  PROVISÕES  DE
ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS A SEREM
PAGOS,  NOS  TERMOS  DA  INSTRUÇÃO  NORMATIVA  SLTI/MP  Nº
5/2017, E ALTERAÇÕES POSTERIORES. 

A  UNIÃO,  por  intermédio  do__________,  (informar  o  órgão)  estabelecido(a)
____________, (endereço completo), inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº ____/___-__, por meio
da Coordenação ___________, consoante delegação de competência conferida pela Portaria nº
_______,  de  __/__/____,  (data)  publicada  no  D.O.U.  de  __/__/____,  (data)  neste  ato,
representado(a) pelo(a) __________(cargo), Senhor(a) ___________, portador(a) da Carteira de
Identidade nº ___________, expedida pela _________, e inscrito no CPF sob nº ___________,
nomeado(a)  pela  Portaria  nº  __________,  de  __/__/____  (data),  publicada  no  D.O.U.  de
__/__/____ (data), doravante denominado(a) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, e, de outro
lado,  a  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA,__________________,  estabelecido(a)  _______________,
inscrito(a)  no  CNPJ/MF sob  o  nº  ____________________,  daqui  por  diante  denominado(a)
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA,  neste  ato,  representado  (a)  pelo  seu  _______________  (cargo),
Senhor(a) _____________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________, expedida
pela __________,  e inscrito no CPF sob nº ___________,  têm justo e acordado o presente
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, para o estabelecimento de critérios e procedimentos para
abertura automatizada de contas bancárias específicas destinadas a abrigar os recursos retidos
de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços de contratos firmados pelo
órgão ou entidade ora mencionado, mediante as condições previstas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIÇÕES

Para efeito deste Termo de Cooperação Técnica entende-se por:

1.1. CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.
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1.2.  Prestador  de  Serviços  -  pessoa  física  ou  jurídica  que  possui  Contrato  firmado  com  a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

1.3. Rubricas - itens que compõem a planilha de custos e de formação de preços de contratos
firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

1.4.  Conta-Depósito  Vinculada  -  bloqueada  para  movimentação  -  cadastro  em  nome  do
Prestador dos Serviços de cada contrato firmado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, a ser
utilizada exclusivamente para crédito das rubricas retidas.

1.5.  Usuário(s)  -  servidor(es)  da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e  por  ela  formalmente
indicado(s), com conhecimento das chaves e senhas para acesso aos aplicativos instalados nos
sistemas de Autoatendimento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1.6. Partícipes - referência ao órgão da Administração Pública Federal e à Instituição Financeira.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pela INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, dos critérios para abertura de contas-depósitos específicas destinadas a abrigar os
recursos  retidos  de  rubricas  constantes  da  planilha  de  custos  e  formação  de  preços  dos
contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como viabilizar o acesso da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aos saldos e extratos das contas abertas.

1. Para cada Contrato será aberta uma conta-depósito vinculada em nome do Prestador de
Serviços do Contrato.

2. A conta será exclusivamente aberta para recebimento de depósitos dos recursos retidos de
rubricas constantes da planilha de custos e de formação de preços dos contratos firmados pela
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL,  pagos  ao  Prestador  de  Serviços  dos  Contratos  e  será
denominada conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação.

3. A movimentação dos recursos na conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação
será providenciada exclusivamente à ordem da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FLUXO OPERACIONAL
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O  cadastramento,  captação  e  movimentação  dos  recursos  dar-se-ão  conforme  o  fluxo
operacional a seguir:

1. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL firma o Contrato com o Prestador dos Serviços.

2. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL envia à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA arquivo em meio
magnético,  em modelo  específico previamente  acordado entre  a  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para abertura de conta-depósito vinculada -bloqueada
para movimentação - em nome do Prestador de Serviços que tiver contrato firmado ou envia
Ofício  à  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA,  solicitando  a  abertura  de  conta-depósito  vinculada-
bloqueada para movimentação em nome do Prestador de Serviços.

3.  A  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  recebe  arquivo  transmitido  pela  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
FEDERAL  e  abre  conta-depósito  vinculada  -  bloqueada  para  movimentação,  em  nome  do
Prestador  dos  Serviços  para  todos  os  registros  dos  arquivos  válidos,  nas  agências  da
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA no território nacional ou a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA recebe Ofício da
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL  e,  após  a  entrega,  pelo  Prestador  de  Serviços,  dos
documentos  necessários,  procede à abertura da conta-depósito vinculada -  bloqueada para
movimentação em nome do Prestador de Serviços.

4. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA envia à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL arquivo retorno em
modelo específico previamente acordado entre os Partícipes,  contendo o cadastramento da
conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação aberta em nome do Prestador dos
Serviços,  bem  como  as  eventuais  rejeições,  indicando  seus  motivos  ou  envia  Ofício  à
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL,  contendo  o  número  da  conta-depósito  vinculada-
bloqueada para movimentação em nome do Prestador de Serviços.

5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA recebe o ofício da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e efetua
cadastro no seu sistema eletrônico.

6. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL credita mensalmente recursos retidos da planilha de
custos e de formação de preços do contrato firmado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
na  conta-depósito  vinculada  -  bloqueada  para  movimentação,  mantida  exclusivamente  nas
agências  da  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA,  mediante  emissão  de  Ordem  Bancária,  na  forma
estabelecida pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

7. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL solicita à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a movimentação
dos recursos, na forma do Anexo IV do presente Instrumento.

8. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA acata solicitação de movimentação financeira na conta depósito
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vinculada - bloqueada para movimentação efetuada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL,
confirmando, por meio de Ofício, nos moldes indicados no Anexo V deste Instrumento, caso a
movimentação não tenha sido efetuada pela Administração Pública Federal via meio eletrônico.

9. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibiliza à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aplicativo, via
internet,  para  consulta  de saldos  e  extratos  e para  movimentação,  se  for  o  caso,  da  conta
depósito  vinculada  -  bloqueada  para  movimentação,  após  autorização  expressa  da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, para recebimento de chave e senhas de acesso a sistema
eletrônico.

9.1. O fluxo operacional se dará nos seguintes termos:

9.1.1.  O  acesso  da  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL  às  contas-depósitos
vinculadas  -  bloqueadas  para  movimentação  fica  condicionado  à  expressa
autorização, formalizada em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do Anexo
VI deste Instrumento, pelos Proponentes, titulares das contas, quando do processo
de entrega da documentação junto à agência da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

9.1.2. Os recursos depositados nas contas-depósitos vinculadas - bloqueadas para
movimentação - serão remunerados conforme índice de correção da poupança pro
rata die.

9.1.3. Eventual alteração da forma de correção da poupança prevista no subitem
9.1.2 deste instrumento implicará a revisão deste Termo de Cooperação Técnica.

CLÁUSULA QUARTA - DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL compete:

1.  Assinar  o  Termo  de  Adesão  ao  Regulamento  da  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA,  onde  está
estabelecido o vínculo jurídico com a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para amparar a utilização de
qualquer aplicativo.

2. Designar, por meio de Ofício, conforme Anexo VII do presente Instrumento, até, no máximo, 4
(quatro) servidores para os quais a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibilizará chaves e senhas de
acesso ao autoatendimento à Administração Pública, com poderes somente para consultas aos
saldos e aos extratos das contas-depósitos vinculadas - bloqueadas para movimentação.

3.  Remeter  à  INSTITUIÇÃO FINANCEIRA arquivos  em  modelo  específico,  acordado  entre  os
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Partícipes,  solicitando  o  cadastramento  das  contas-depósitos  vinculadas  -  bloqueadas  para
movimentação ou remeter à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Ofício, solicitando a abertura das contas-
depósitos vinculadas - bloqueadas para movimentação.

4.  Remeter  Ofícios  à  Agência  da  INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,  solicitando  a  movimentação de
recursos das contas-depósitos vinculadas - bloqueadas para movimentação ou movimentá-los
por meio eletrônico.

5. Comunicar ao Prestador de Serviços, na forma do Anexo VIII  do presente Instrumento, o
cadastramento das contas-depósitos vinculadas - bloqueadas para movimentação, orientando-
os a  comparecer à Agência da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,  para providenciar  a  regularização,
entrega de documentos e assinatura da autorização, em caráter irrevogável e irretratável, nos
termos do Anexo VI deste instrumento, para que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL possa
ter  acesso  aos  saldos  e  aos  extratos  da  conta-depósito  vinculada,  bem  como  solicitar
movimentações financeiras.

6. Prover os ajustes técnicos de tecnologia da informação para possibilitar o acesso aos sistemas
de autoatendimento, por intermédio do qual será viabilizado o acesso aos saldos e aos extratos
das contas-depósitos vinculadas - bloqueadas para movimentação.

7. Adequar-se a eventuais alterações nos serviços oferecidos pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

8. Instruir os usuários sobre forma de acesso às transações dos sistemas de autoatendimento da
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

9. Manter rígido controle de segurança das senhas de acesso aos sistemas de autoatendimento
da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

10. Assumir como de sua inteira responsabilidade os prejuízos que decorrerem do mau uso ou
da  quebra  de  sigilo  das  senhas  dos  servidores  devidamente  cadastrados  nos  sistemas  de
autoatendimento, conforme item 2 desta cláusula, cuidando de substituí-las, imediatamente,
caso suspeite de que tenham se tornado de conhecimento de terceiros não autorizados.

11.  Responsabilizar-se por  prejuízos  decorrentes  de transações  não concluídas  em razão de
falha de seu equipamento e/ou erros de processamento em razão da inexistência de informação
ou de fornecimento incompleto de informações.

12. Comunicar tempestivamente à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA qualquer anormalidade detectada
que  possa  comprometer  o  perfeito  funcionamento  da  conexão  aos  sistemas  de
autoatendimento, em especial, no que concerne à segurança das informações.
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13. Permitir, a qualquer tempo, que técnicos da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA possam vistoriar o
hardware e software utilizados para conexão aos sistemas de autoatendimento.

14.  Não divulgar  quaisquer informações contidas nas  transações  efetuadas  nos  sistemas de
autoatendimento colocados à sua disposição, de modo a manter o sigilo bancário, a privacidade
em face de servidores, e outras pessoas integrantes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL que
não sejam usuários, e as normas de segurança da informação da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

CLÁUSULA  QUINTA  -  DAS  COMPETÊNCIAS  E  RESPONSABILIDADES  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA compete:

1. Disponibilizar os sistemas de autoatendimento à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

2. Gerar e fornecer até 4 (quatro) chaves e senhas iniciais de acesso, para utilização na primeira
conexão  aos  sistemas  de  autoatendimento,  oportunidade  na  qual  as  senhas  serão
obrigatoriamente  substituídas  pelos  respectivos  detentores  das  chaves,  por  outra  de
conhecimento exclusivo do usuário.

3. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL quaisquer alterações nos serviços oferecidos
pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, por intermédio dos sistemas de autoatendimento ou via Ofício.

4.  Prestar  o  apoio  técnico  que  se  fizer  necessário  à  manutenção  do  serviço,  objeto  deste
instrumento,  e  ao  cadastramento  de  contas-depósitos  vinculadas  -  bloqueadas  para
movimentação.

5. Gerar e encaminhar, via sistema de autoatendimento, os arquivos retorno do resultado do
cadastramento  das  contas-depósitos  vinculadas  -  bloqueadas  para  movimentação  ou
encaminhar Ofício, contendo o número da conta aberta em nome do Prestador dos Serviços.

6.  Orientar sua rede de agências quanto aos procedimentos operacionais específicos objeto
deste instrumento.

7. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL os procedimentos adotados, em atenção aos
Ofícios recebidos.
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CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS

Este  Termo de Cooperação Técnica  não implica desembolso,  a  qualquer  título,  presente ou
futuro, sendo vedada a transferência de recursos financeiros entre os Partícipes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ter sua vigência limitada a até 60 (sessenta)
meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação de extrato do presente instrumento no Diário Oficial da União será providenciada
pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à data
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

Sempre que necessário, as cláusulas deste Termo de Cooperação Técnica, à exceção da que
trata do objeto,  poderão ser  aditadas,  modificadas ou suprimidas,  mediante Termo Aditivo,
celebrado  entre  os  Partícipes,  passando  esses  termos  a  fazer  parte  integrante  deste
instrumento como um todo, único e indivisível.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

Este Termo de Cooperação Técnica poderá ser denunciado por qualquer dos Partícipes em razão
do descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem assim pela
superveniência de norma legal  ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente
inexequível ou, ainda, por ato unilateral, mediante comunicação prévia da parte que dele se
desinteressar,  com  antecedência  mínima  de  90  (noventa)  dias,  ficando  os  Partícipes
responsáveis pelas obrigações anteriormente assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Os casos omissos e/ou situações contraditórias deste Termo de Cooperação Técnica deverão ser
resolvidos mediante conciliação entre os Partícipes, com prévia comunicação por escrito da
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ocorrência, consignando prazo para resposta, e todos aqueles que não puderem ser resolvidos
dessa forma serão dirimidos pela Justiça Federal, na Seção Judiciária de_________.

E por estarem justos e de acordo, os Partícipes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias
de igual teor e forma, perante as testemunhas que também o subscrevem, para que produza os
legítimos efeitos de direito.

_____________, ________ de _______________________ de 2020.

Assinatura do representante da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

Assinatura do representante da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Testemunhas:

__________________________________ __________________________________
Nome: Nome:
CPF: CPF
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Anexo I do Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____

Ofício nº _____/_____ - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

__________ de _______________de 2020.

A(o) Senhor(a) Gerente
(nome do gerente)
(Endereço com CEP)

Senhor(a) Gerente,

Reporto-me ao Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____, firmado com essa Instituição,
para solicitar que, excepcionalmente, promova o cadastramento de conta-depósito vinculada –
bloqueada  para  movimentação  -,  em  nome  do  Prestador  de  Serviços  a  seguir  indicado,
destinada a receber recursos retidos de rubricas constantes na planilha de custos e formação de
preços do Contrato nº ___/____, firmado por esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL:

CNPJ: ______________
Razão Social:________________________
Nome Personalizado: _________________________
Endereço: __________________________________
Representante Legal: __________________________
CPF do Representante Legal: ______________________

Atenciosamente,

___________________________________________________________
Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal

ou do servidor previamente designado pelo ordenador
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Anexo II do Termo de Cooperação Técnica nº _______/_________

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (LOGOTIPO)

__________, ___ de ___________ de 2020.

Senhor _________,

Em  atenção  ao  Ofício  ________  informamos  que  o  representante  legal  da  empresa
_______________________,  CNPJ  _________________  deverá  comparecer  à  agência
_____________________ para assinar o contrato da abertura de conta-depósito vinculada –
bloqueada para movimentação, destinada a receber créditos ao amparo na IN nº 05, de 26 de
maio de 2017, a título de provisão para encargos trabalhistas do Contrato nº________.

Ratifico que, conforme previsto no Termo de Cooperação Técnica nº ____/_____ firmado com a
Instituição Financeira, qualquer tipo de movimentação financeira somente ocorrerá mediante
solicitação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

_________________________________
Gerente

Ao Senhor
Nome e cargo do representante da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
Endereço
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Anexo III do Termo de Cooperação Técnica nº _____/______

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (LOGOTIPO)

Ofício nº ________/______

__________, ___ de ___________ de 2020.

Senhor,

Informamos  abaixo  os  dados  para  abertura  de  conta-depósito  vinculada  à  empresa
____________________, CNPJ _________________ na Agência _____________ da Instituição
Financeira ______________, prefixo _______, destinada a receber os créditos ao amparo da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 5/2017:

Agência : ___________________
Convenente Subordinante : Administração Pública Federal
Cidade/Município : ____________________

Comunico que essa Administração Pública poderá realizar os créditos após pré-cadastramento
no portal da Instituição Financeira, sítio __________________.

Ratifico que a conta somente será aberta após o acolhimento do primeiro depósito e, conforme
Termo de Cooperação Técnica nº _____/_________, qualquer tipo de movimentação financeira
ocorrerá mediante solicitação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

Atenciosamente,

_______________________________________
Gerente

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

Anexo IV do Termo de Cooperação Técnica nº ____/____

Ofício nº /20__ - _____

Local, ____ de __________ de 2020.

A(o) Senhor(a) Gerente
(nome do gerente)
(endereço da agência com CEP)

Senhor Gerente,

Solicito  DEBITAR,  conforme  indicado  a  seguir,  a  movimentação  de  R$  ______  da  conta
nº_______________ da agência nº _______de titularidade de ____________________, (nome
do proponente) Inscrito no CNPJ sob o nº __________________________, aberta para receber
recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato
nº ___/____, firmado por esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL,  e CREDITAR na seguinte
Conta-Depósito Vinculad – bloqueada para movimentação:

Instituição Financeira Agência Conta CPF/CNPJ

 

Atenciosamente,

__________________________________________
Assinatura

Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal/ ou 
servidor previamente designado pelo ordenador

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

Anexo V do Termo de Cooperação Técnica nº ____/____

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (LOGOTIPO)

Ofício/Carta nº ______ (número sequencial)

___________, ___ de ___________ de 2020.

Senhor  __________________________________________,  (nome  do  representante  da
Administração Pública Federal)

Em  atenção  ao  seu  Ofício  nº  _______/20___  -  _____,  de  _____/_____/20___,  informo  a
efetivação de DÉBITO na conta-depósito vinculada -  bloqueada para movimentação -  de nº
___________________ da agência nº ________ da Instituição Financeira e CRÉDITO na seguinte
conta-depósito:

CREDITAR

Instituição Financeira Agência Conta  CPF/CNPJ

Atenciosamente,

_________________________
(nome do Gerente)

Nº da Agência da Instituição Financeira.

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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Anexo VI do Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____

A U T O R I Z A Ç Ã O

À Agência _______________ da Instituição Financeira ________________________________
(endereço da agência)

Senhor (a) Gerente,

Autorizo,  em  caráter  irrevogável  e  irretratável,  que  a  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL
solicite  a  essa  agência  bancária,  na  forma  indicada  por  essa  agência,  qualquer  tipo  de
movimentação financeira na conta-depósito vinculada nº ________________ - bloqueada para
movimentação  -,  de  minha  titularidade,  aberta  para  receber  recursos  retidos  de  rubricas
constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº ___/____, firmado com a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como tenha acesso irrestrito dos saldos da referida
conta-depósito, extratos e movimentações financeiras, inclusive de aplicações financeiras.

Atenciosamente,

___________, ___ de ___________ de 20__.

________________________________
Assinatura do titular da Conta-Depósito Vinculda - 

bloqueada para movimentação

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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Anexo VII do Termo de Cooperação Técnica nº _____/______

Oficio nº ______/20___ - _____

___________, ____ de ______________ de 2020.

A(o) Senhor(a) Gerente
(nome do gerente)
(endereço da agência com CEP)

Senhor Gerente,

Solicito  providenciar  a  geração  de  chaves  e  senhas  iniciais  de  acesso  aos  aplicativos  dos
sistemas de autoatendimento dessa Instituição Financeira para os servidores a seguir indicados:

CPF Nome Documento/Poderes

Atenciosamente,

__________________________________________
Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal ou

servidor previamente designado pelo ordenador

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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Anexo VIII do Termo de Cooperação Técnica nº ____/_____

Oficio nº ______/20___ - _____

___________, ____ de ______________ de 2020.

A(o) Senhor(a)
(nome do Proprietário da empresa contratada pela Administração Pública Federal)
(endereço da empresa com CEP)

Senhor Sócio-Proprietário,

1. Informo que solicitei a abertura da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação
-, pertencente ao CNPJ sob nº ______________, na Agência nº ___________ da INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA _______________, em seu nome, aberta para receber recursos retidos de rubricas
constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº ___/____, firmado entre
essa empresa e esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

2. Na oportunidade, solicito comparecer, em no máximo 20 (vinte) dias corridos, a contar do
recebimento deste Ofício, à referida agência para fornecer a documentação indicada no edital
de licitação, de acordo com as normas do Banco Central, bem como assinar os documentos
indicados pela Instituição Financeira e autorizar, em caráter irrevogável e irretratável, o acesso
irrestrito desta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aos saldos da referida conta - depósito, aos
extratos e a movimentações financeiras, inclusive de aplicações financeiras e solicitar quaisquer
movimentações financeiras da referida conta-depósito.

3.  Informo que o descumprimento do prazo indicado no parágrafo anterior  poderá ensejar
aplicação das sanções previstas na Cláusula_______ do mencionado contrato.

Atenciosamente,

__________________________________________
Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal ou

servidor previamente designado pelo ordenador

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

ANEXO XI

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE

EDITAL Nº 02/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

(Processo Administrativo nº 23790.250209.2020-11)

Atesto, para os devidos fins, que a empresa ____________________________________

tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das

obrigações,  objeto  da  licitação,  Pregão  Eletrônico  nº  XX/2020,  responsabilizando-se  pela

prestação do serviço, ainda que não tendo realizado visita prévia ao local e, assim, a empresa

assume  total  responsabilidade  por  este  fato  e  que  não  utilizará  deste  para  quaisquer

questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com esta entidade.

_____________, _____ de _______________________ de 2020.

________________________________________
Assinatura

Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Bairro Aparecida, Serrinha-BA, CEP 48700-000
gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br
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Ministério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

Setor de Compras e Licitações

Despacho:

Solicito o Despacho/Assinatura do Termo de Referencial do Pregão Eletronico - Vigilancia Armada e

Desarmada, ao mesmo tempo segue os demais anexos ao Edital do Pregão para verificação, após

despacho/ assinatura do DG, favor encaminhar para despacho/assinatura do DADM.

Respeitosamente, Laercio dos Santos Cristo Chefe do Setor de Compras e Licitações Portaria nº

1.186/2018 - D.O.U: 07/05/2018 IF Baiano - Campus Serrinha

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

Laercio dos Santos Cristo, CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS, SER-COMPRAS, em 01/04/2020 11:35:02.

Cópia de despacho #51121 digital impresso por Laercio Cristo (2331252) em 30/07/2020 08:34.

Estrada Vicinal de Aparecida, S/N, Bairro Aparecida, SERRINHA / BA, CEP 48700-000
None
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

CAMPUS SERRINHA

Despacho:

Através deste despacho, autorizamos e assinamos digitalmente as seguintes peças componentes do

Pregão de Vigilância Ostensiva: 1. Termo de Referência. À Diretoria Administrativa para assinatura do

Termo de Referência e posterior encaminhamento à Procuradoria Federal para emissão de parecer

jurídico.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

Leandro dos Santos Damasceno, DIRETOR - CD2 - SER-DG, SER-DG, em 01/04/2020 12:19:05.

Cópia de despacho #51157 digital impresso por Laercio Cristo (2331252) em 30/07/2020 08:34.

Estrada Vicinal de Aparecida, S/N, Bairro Aparecida, SERRINHA / BA, CEP 48700-000
None
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

DIRETORIA ADMINISTRATIVA-CAMPUS SERRINHA

Despacho:

Através deste despacho assinamos digitalmente as seguintes peças componentes do Pregão de

Vigilância Ostensiva: 1. Termo de Referência. Conforme solicitação da Direção-Geral, solicitamos

parecer jurídico da Procuradoria Federal.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

Kerdoval da Silva Souza, DIRETOR - CD4 - SER-DAP, SER-DAP, em 01/04/2020 12:23:35.

Cópia de despacho #51160 digital impresso por Laercio Cristo (2331252) em 30/07/2020 08:34.

Estrada Vicinal de Aparecida, S/N, Bairro Aparecida, SERRINHA / BA, CEP 48700-000
None
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAIANO

PROCURADORIA FEDERAL
RUA DO ROUXINOL, 115, IMBUI. SALVADOR - BAHIA

 
PARECER n. 00111/2020/PFIFBAIANO/PFIFBAIANO   /PGF/AGU

 
NUP: 23790.250209/2020-11
INTERESSADOS: IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA
ASSUNTOS: Análise jurídica de Edital. Pregão.

 
EMENTA: Pregão Eletrônico 01/2020. Contratação de Serviço Vigilância.  Atendimento a
demanda do Campus Serrinha do IF Baiano.

 
I – RELATÓRIO
1.         Foi enviado o processo licitatório acima referenciado a esta Procuradoria para análise da Minuta

do Edital do Pregão para contratação de empresa para prestação de serviço de vigilância para atender demanda do
Campus Serrinha do IF Baiano, nos termos do previsto na Lei nº 8.666/93.

2.         Esclareça-se, por oportuno, que a análise feita pela signatária restringiu-se aos aspectos legais, não
havendo qualquer manifestação tendente a avaliar o juízo de conveniência e oportunidade, por ser matéria intangível à
Procuradoria.

3.         A função do Órgão Jurídico é justamente apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e
recomendar providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão do risco e
a necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada. Importante salientar, que o exame dos autos processuais é
adstrito a seus aspectos jurídicos, o que exclui, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da
premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua
adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos.

4.         De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, não é papel do órgão de assessoramento jurídico
exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos. Incumbe, isto sim,
a cada um destes observar se os seus atos estão dentro de seu ramo de competência.

5.         Instruem o processo: Ofício nº 2/2020/SER-CSL/SER-DAP/SER-DG com solicitação e
justificativa para Contratação (fls. 05/06); Documento de Formalização da Demanda (fls. 07/08); mapa de riscos (fls.
09/12); solicitação de cotação de preços e proposta preços de fornecedores (fls. 13/28); Estudos Preliminares (fls. 29/36);
autorização para contratação firmada pela Diretor Geral (fls. 38); mapa de preços (fls. 41/42); autorização para abertura
do processo licitatório firmada pela Diretor Geral (fls. 44/45); declaração de bens e serviços comuns (fls. 46/47);
declaração de que o objeto não se enquadra no Decreto 7892/13 (fls. 48/49); declaração de serviço continuado (fls.
50/51); pedido com estimativa de despesa, com declaração de saldo orçamentária e indicação das rubricas e autorização
para a despesa (fls. 52/54); Declarações de Impacto Orçamentário-Financeiro com o percentual de impacto e de
compatibilidade com a LOA, PPA e LDO (fls. 55/56);  publicação no DOU da portaria do pregoeiro (fls. 57); relação de
itens do Pregão 02/20 (fls. 59); Portaria 24/2020  com comissão de planejamento da contratação (fls. 61/63); minuta do
Edital (fls. 66/99); Termo de Referencia, minuta do Termo de Contrato e demais anexos (fls. 103/199); solicitação de
parecer jurídico (fls. 203/205).

6.         Não localizei no expediente e sugiro providenciar: a)  a aprovação do Termo de Referência
firmada pela autoridade competente. (Providenciar)

 
II – ANÁLISE DA MATÉRIA
 
7.         O Pregão Eletrônico como modalidade para a licitação e tem a sua previsão legal no art.11 da Lei

nº 10.520/2002 e está regulamentado nos Decretos nº 3.555/2000 e e 10.024/2019, admitida esta modalidade para
aquisição de bens ou serviços de natureza comum, não importando o valor da contratação, considerando-se assim
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aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam sem objetivamente definidos no Edital.  Consta as fls. 46/47 do
expediente a declaração de que o objeto a ser adquirido possui natureza comum.

8.         Quanto à justificativa da contratação, não cabe ao órgão jurídico adentrar no mérito (oportunidade
e conveniência) das opções do administrador, exceto em caso de afronta a preceitos legais. A justificativa para a
pretendida contratação encontra-se no Termo de Referência, no item 2:  “... objetivo desta licitação está atrelado à
contratação da empresa com a proposta mais vantajosa para o IF Baiano – Campus Serrinha e ao alcance dos benefícios
de garantia da proteção aos bens públicos sob sua disponibilidade, bem como, das pessoas (servidores, estudantes e
comunidade em geral) que fazem uso das instalações desta Unidade de Ensino, faz premente permanente fiscalização e
acompanhamento da entrada e saída de bens, evitando seus desaparecimentos e/ou extravios ...”

9.         O Termo de Referência - aprovado pela autoridade competente - deve indicar a justificativa para a
contratação. Com relação à justificativa para a contratação, conforme previsto na Súmula 177 do TCU, ela deve ser
clara, precisa e suficiente, sendo vedadas justificativas genéricas, incapazes de demonstrar de forma cabal a necessidade
da Administração. Colo abaixo orientação sobre a justificativa extraída da Nota Explicativa do Termo de Referência
Padrão da AGU:

 Deve a Administração justificar:
a) a necessidade da contratação do serviço;
b) as especificações técnicas do serviço;
c) o quantitativo de serviço demandado, que deve se pautar no histórico de utilização do serviço
pelo órgão ou em dados demonstrativos da perspectiva futura da demanda. 
A justificativa, em regra, deve ser apresentada pelo setor requisitante. Quando o serviço possuir
características técnicas especializadas, deve o órgão requisitante solicitar à unidade técnica
competente a definição das especificações do objeto, e, se for o caso, do quantitativo a ser
adquirido.

10.       Deve constar no expediente o Termo de Referência, o que consta nos autos, conforme reza o art.
3º, inc. XI, do Decreto 10.024/19 e arts. 8º, II, 21, II do Decreto nº 3.555/00, in verbis:

Decreto nº 3.555/00
Art. 8º  A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras:(...)
II - o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a
avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços
praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução
do contrato. (...)
Art. 21.  Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão
documentados ou juntados no respectivo processo, cada qual oportunamente, compreendendo,
sem prejuízo de outros, o seguinte: (...)
II - termo de referência, contendo descrição detalhada do objeto, orçamento estimativo de custos e
cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso
 
Decreto 10.024/19
XI - termo de referência - documento elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, que
deverá conter:
(...)
a) objeto, com especificações, e justificativa da contratação;
b) valor estimado em planilhas de acordo com os preços de mercado;
c) critério de aceitação do objeto;
d) deveres do contratado e do contratante;
e) relação de documentos essenciais de qualificação técnica e econômico-financeira;
f) procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato;
g) prazo de execução;
h) sanções.

 
11.       O Termo de Referência deve ser aprovado pela autoridade competente, conforme reza art. 14, II,

do Decreto nº 10.024/19  e art. 8, IV Decreto 3.555/00. No caso, não localizei no expediente a aprovação do Termo de
Referência pela autoridade competente o que deve ser providenciado antes de iniciada a fase externa. (Providenciar)

12.       Destaco, ainda, que a autorização para abertura da licitação deve estar devidamente assinada pela
autoridade competente decorre de exigência do Decreto nº 10.024/19 (pregão eletrônico), o localizei na instrução  às fls.
44/45.
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13.          Consta, ainda, no Edital  a informação que a licitação se dará em  grupo único formado
conforme tabela constante no Termo de Referência.  Consta no item 03 do Termo de Referência a justificativa para o
agrupamento de itens.

14.       Nestas situações, em que a Administração opta pela utilização do agrupamento de itens, tendo em
vista que o parcelamento das licitações é a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado. Caso exista
inviabilidade técnica para realização dos projetos individualmente, prejuízo para o conjunto do serviço ou perda da
economia de escala (ou seja, se o serviço dividido for mais oneroso para o Erário),  deverá ser apresentada a devida
justificativa, conforme entendimento constante na Súmula 247 do TCU:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações
para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que
não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade
para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a
itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa
divisibilidade.

 
15.       A correta estimativa do valor contratual é essencial, inclusive, para a verificação da necessidade

ou não de se proceder à licitação de participação exclusiva de ME e EPP nos termos do art. 6º, Decreto nº 8538/15 e as
cooperativas enquadradas no art. 34, da Lei nº 11.488/2007.

Lei Complementar nº 123/06:
Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração
pública:
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas
e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais);    
 
Decreto nº 8.538/15:
Art. 6º  Os órgãos e as entidades contratantes deverão realizar processo licitatório destinado
exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens ou lotes
de licitação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
[...]
Art. 9º  Para aplicação dos benefícios previstos nos arts. 6º a 8º:
I - será considerado, para efeitos dos limites de valor estabelecidos, cada item separadamente ou,
nas licitações por preço global, o valor estimado para o grupo ou o lote da licitação que deve ser
considerado como um único item;

 
 
16.       O texto atual  da Orientação Normativa/AGU nº 10 adota a seguinte redação:

PARA FINS DE ESCOLHA DAS MODALIDADES LICITATÓRIAS CONVENCIONAIS
(CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS E CONVITE), BEM COMO DE
ENQUADRAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PREVISTAS NO ART. 24, I e II, DA LEI Nº
8.666/1993, A DEFINIÇÃO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO LEVARÁ EM CONTA O
PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E AS POSSÍVEIS PRORROGAÇÕES. NAS
LICITAÇÕES EXCLUSIVAS PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E SOCIEDADES COOPERATIVAS, O VALOR DE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL
REAIS) REFERE-SE AO PERÍODO DE UM ANO, OBSERVADA A RESPECTIVA
PROPORCIONALIDADE EM CASOS DE PERÍODOS DISTINTOS.

 
17.       A IN/MPOG nº 05/2014, alterada pela IN/MPOG nº 03/2017, destaca a necessidade dos órgãos

priorizarem a pesquisa de preços no Painel de Preços do Governo Federal ou em contratações similares de outros entes
públicos, bem como o uso da média (mediana ou menor dos valores) como metodologia para obtenção do preço de
referência.

IN/MPOG nº 05/2014 (Alterada pela IN/MPOG nº 03/2017)
 
Art. 2º  A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros:
I - Painel de Preços disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; 

https://correio.agu.gov.br/owa/redir.aspx?C=Piy6TSIL5qKfIhWlEnVkr8kaQzMXfQMsksEyXRsftWmL0c8VMMXUCA..&URL=http%3a%2f%2fpaineldeprecos.planejamento.gov.br%2f
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II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e
oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;
III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio
amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou 
IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais
de 180 (cento e oitenta) dias. 
§1º Os parâmetros previstos nos incisos deste artigo poderão ser utilizados de forma combinada
ou não, devendo ser priorizados os previstos nos incisos I e II e demonstrado no processo
administrativo a metodologia utilizada para obtenção do preço de referência. 
§2º Serão utilizados, como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação, a
média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo
incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros
adotados neste artigo, desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente elevados. 
§3º Poderão ser utilizados outros critérios ou metodologias, desde que devidamente justificados
pela autoridade competente. 
(...)
§6º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será admitida a
pesquisa com menos de três preços ou fornecedores." 
Art. 3º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, estes deverão receber
solicitação formal para apresentação de cotação.
(...)
Art. 4º Não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios de leilão ou de intermediação
de vendas.
Art. 5º O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica a obras e serviços de engenharia, de
que trata o Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013.

 
18.       Devo destacar que a IN/MPOG nº 03/17 não previu a possibilidade de pesquisa de um único preço

para nenhum dos parâmetros de pesquisa indicados no seu art. 2º. Ainda que a pesquisa seja realizada do Painel de Preços
do Governo Federal deve a Administração obter o preço de referência pela média de preços (mediana ou menor dos
valores) em cálculo incidente sobre o conjunto de três ou mais preços.

19.       De acordo com o Tribunal de Contas da União, os sistemas oficiais de referência da administração
pública, como o Painel de Preços disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br, refletem,
em boa medida, os preços de mercado e, por gozarem de presunção de veracidade, devem ter precedência em relação à
utilização de cotações feitas diretamente com empresas do mercado (Acórdão 1923/2016 Plenário).

20.       Ainda segundo a Corte de Contas federal, a pesquisa de preços para elaboração do orçamento
estimativo da licitação não pode ter como único foco propostas solicitadas a fornecedores. Ela deve priorizar os
parâmetros disponíveis no Painel de Preços do Portal de Compras do Governo Federal e as contratações similares
realizadas por entes públicos, em observância à INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MPOG Nº 5, de 27 de junho de 2014
(Acórdão nº 718/2018 – Plenário)

21.       A utilização da pesquisa de preços com cálculo incidente em menos de três preços é medida
excepcional que deve somente pode ser admitida mediante justificativa da autoridade competente, conforme previsto no
§6º, do art. 2º da IN/MPOG nº 03/17. Consta dos autos a cotação de preços junto a fornecedores e o mapa comparativo de
preços, a fim de obter o preço referencial com a indicação de cotação de três preços.

22.       Destaco que não é suficiente a colheita de preços e elaboração de planilha comparativa
contemplando os dados  coletados. É necessário, além disso, que os servidores responsáveis pela pesquisa se manifestem
fundamentadamente  sobre a viabilidade e adequação de cada preços obtido, não apenas sob seu aspecto formal, como
também sob seu teor, cotejando valores encontrados, avaliando, ante ao panorama do mercado,  se existem valores
inexequíveis ou excessivamente elevados, e indicando os critérios e metodologia  utilizada para obtenção do preços
referência para a contratação. Trata-se, na verdade, da análise crítica dos preços coletados, conforme art. 2º,§4º da
IN/MP 05/14, tarefa inerente à aferição da vantajosidade da contratação, conforme Acórdãos nº 403/2013 e 1108/07,
ambos do Plenário-TCU.

23.       Sugiro, pois, que tais informações constem em despacho expedido por servidor responsável pela
realização da pesquisa com uma análise fundamentada dos valores ofertados pelas empresas, inclusive cotejando-os com
outros valores de outras fontes, o que não localizei nos autos e sugiro que seja providenciado. (Providenciar)

24.       As orientações sobre a pesquisa de preços do Departamento de Consultoria/PGF, contida da
CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº 143/2018, devem ser observada pela Administração:
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“I - NA PESQUISA DE PREÇOS PRÉVIA ÀS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS,
DEVE O GESTOR UTILIZAR OS PARÂMETROS DO ART. 2° DA IN SLTI/MP N.º 05/2014,
PRIORIZANDO-SE OS VALORES COLHIDOS A PARTIR DO PAINEL DE PREÇOS E
DAS CONTRATAÇÕES SIMILARES DE OUTROS ENTES PÚBLICOS, PARA, A PARTIR
DO MATERIAL COLETADO, EFETUAR A ANÁLISE CRÍTICA DOS VALORES E
DECIDIR, DE FORMA MOTIVADA, PELA UTILIZAÇÃO COMBINADA OU NÃO DOS
PREÇOS OBTIDOS A FIM DE COMPOR O PREÇO DE REFERÊNCIA DA FUTURA
CONTRATAÇÃO;
 
II-  DEVE O GESTOR FICAR ATENTO AOS CASOS NOS QUAIS A UTILIZAÇÃO DOS
PARÂMETROS PREVISTOS NOS INCISOS I E II DO ARTIGO 2º DA IN Nº 05/2014-
SLTI/MP SE MOSTRE INEFICAZ, SITUAÇÕES ESSAS EM QUE AS ORIENTAÇÕES DO
TCU PARA O USO DO CONCEITO DE “CESTA DE PREÇOS ACEITÁVEIS” DEVEM
PREVALECER, OU SEJA, A PESQUISA DE PREÇOS DEVE SER FEITA EM VARIADAS
FONTES, TAIS COMO: CONTRATAÇÕES COM ENTES PÚBLICOS, PESQUISA COM
FORNECEDORES, BANCOS DE PREÇOS, TABELAS DE FABRICANTES, SITES
ESPECIALIZADOS, ENTRE OUTROS, SEMPRE BUSCANDO O PREÇO DE MERCADO DO
QUE SE DESEJA ADQUIRIR;

 
25.       A realização de ampla e séria pesquisa de preços, devidamente documentada nos autos do

processo, afasta a aplicação do disposto no art. 10, V, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) o qual
prevê sanções ao agente público pela prática de qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que permita ou facilite a
aquisição de bem ou serviço por preço superior ao de mercado, com prejuízo ao erário. Assim: 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento
ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
[...]
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao
de mercado;

 
26.       Confira-se, ainda,  a jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre a competência para

verificar se a pesquisa de preços realizada observou critérios aceitáveis:
É da competência do pregoeiro e da autoridade que homologa o certame verificar se houve
pesquisa recente de preços junto ao mercado fornecedor do bem licitado e se essa pesquisa se
orientou por critérios aceitáveis. (Acórdão 2318/2017 Plenário, Relator Ministro-Substituto
Marcos Bemquerer)

 
27.       No tocante aos estudos preliminares, segundo o Anexo III da Instrução Normativa

SEGES/MPDG nº 5, de 2017, devem contemplar a viabilidade e o levantamento dos elementos essenciais que servirão
para compor o termo de referência, de forma que melhor atenda às necessidades da administração. Os estudos
preliminares, portanto, subsidiam a elaboração do termo de referência da licitação, o que consta nos autos.

28.       Dispõe o art. 25 da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 2017, que o gerenciamento de
riscos é um processo que consiste nas atividades nela indicadas. O gerenciamento de riscos materializa-se no documento
denominado de mapa de riscos, o qual deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos: ao
final da elaboração dos estudos preliminares; ao final da elaboração do termo de referência; após a fase de seleção do
fornecedor; e após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização,  o que
consta nos autos.

29.       Destaco, ainda, a necessidade de ser juntada a portaria que designou o pregoeiro e sua equipe de
apoio antes de iniciada a fase externa do certame (art. 3º, IV, da Lei n° 10.520/02 e art. 14, V, do Decreto n. 10.024/2019),
o que localizei no expediente.

30.       Com relação às minutas de Edital e contrato acostadas ao expediente, devo destacar a
obrigatoriedade da utilização dos modelos de Editais e Contratos aprovados pela Advocacia-Geral da União pela
administração direta e indireta do Poder Executivo Federal, conforme redação expressa trazida pela Instrução
Normativa/MPOG nº 05/2017 transcrita abaixo:

IN/MPOG nº 05/2017
Art. 35. Devem ser utilizados os modelos de minutas padronizados de atos convocatórios e
contratos da Advocacia-Geral União, observado o disposto no Anexo VII, bem como os
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Cadernos de Logística expedidos por esta Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, no que couber.
 § 1º Quando o órgão ou entidade não utilizar os modelos de que trata o caput, ou utilizá-los com
alterações, deverá apresentar as devidas justificativas, anexando-as aos autos.
Enunciado BPC nº 06
A atuação consultiva na análise de processos de contratação pública deve fomentar a utilização
das listas de verificação documental (check lists), do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis e
das minutas de editais, contratos, convênios e congêneres, disponibilizadas nos sítios eletrônicos
da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
No intuito de padronização nacional, incumbe aos Órgãos Consultivos recomendar a utilização
das minutas disponibilizadas pelos Órgãos de Direção Superior da AGU, cujas atualizações
devem ser informadas aos assessorados.
Convém ainda que os Órgãos Consultivos articulem-se com os assessorados, de modo a que
edições de texto por estes produzidas em concreto a partir das minutas-padrão sejam destacadas,
visando a agilizar o exame jurídico posterior pela instância consultiva da AGU (grifos nossos).

 
31.       Assim, a utilização da minuta-padrão elaborada pela CGU/AGU ao tempo em que revela ser

medida de eficiência, acaba por restringir a análise jurídica a ser elaborada, tornando-se desarrazoada a revisão e a análise
minuciosa de cada cláusula da minuta trazida, pois tal medida iria, na verdade, de encontro à finalidade pretendida com a
padronização.

32.       Noto que consta no expediente a minua do Termo de Contrato. De acordo com o art. 62, da Lei nº
8.666/93, o termo de contrato é facultativo nas contratações com valor de até R$80.000,00 (oitenta mil reais) e nos casos
de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, independentemente do valor.

Art. 62.  O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de
preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos
limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração
puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
 
(...)
 

§ 4o  É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério
da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e
integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência
técnica.

 
33.       Recomendo sempre cautela  a  dispensa do Termo de Contrato, ante ao contido no §4º, art. 62, da

Lei nº 8.666/93.  Devo lembrar que o entendimento do TCU é no sentido de que seja formalizado contrato quando se
tratar de relação pactuada que possa gerar obrigações futuras para as partes, conforme resenha do TCU transcrita abaixo:

“A contratação deve ser formalizada obrigatoriamente por meio de termo de contrato sempre que
houver obrigações futuras decorrentes do fornecimento de bens e serviços, independentemente da
modalidade de licitação sua dispensa ou inexigibilidade, conforme preconizado no art. 62, § 4º, da
Lei nº 8.666/1993.”

 
34.       Conforme os arts. 20 e 21 do Decreto n.º 10.024/2019, deverá ser providenciada a publicação do

aviso do edital no Diário Oficial da União, no sítio eletrônico oficial do órgão promotor da licitação e no endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, observando-se, a partir dessa data, o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis
para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação pelos licitantes.

35.       Ademais, de acordo com o art. 8º, §2º, da Lei n° 12.527/2011 c/c art. 7º, §3º, V, do Decreto nº
7.724/2012, deverá haver disponibilização dos seguintes documentos e informações no sítio oficial do ente na
internet:

a) cópia integral do edital com seus anexos;
b) resultado da licitação e a ata de registro de preços;
c) contratos firmados e notas de empenho emitidas.
 
36.       Antes de dar início à fase externa da licitação, deve a Administração comprovar a existência de

recursos orçamentários, o que localizei no expediente, conforme previsto no art. 7º, § 2º, III, da Lei nº 8.666/93 e art. 16,



02/04/2020 https://sapiens.agu.gov.br/documento/403112818

https://sapiens.agu.gov.br/documento/403112818 7/8

inc. I e II, da Lei Complementar 101/2000, o que consta no expediente às fls. 52/54.
Art. 7º
(...)

§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos
interessados em participar do processo licitatório;
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos
unitários;
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações
decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo
com o respectivo cronograma;
IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de
que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.

 
37.       Antes da assinatura do Termo de Contrato, ou instrumento equivalente, a Administração realizará

consulta “online” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, Cadastro Nacional
de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, e Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa – CNCCAIA, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, cujos resultados serão anexados aos autos do
processo. Deve ser verificada a manutenção da regularidade fiscal da empresa contratada durante toda a execução
contratual.

38.       Observo que tanto na minuta do Edital (item 14.1) quanto na minuta do Contrato (Cláusula
Segunda) constam a previsão da possibilidade de prorrogação por até 60 (sessenta) meses, cf. o art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93.

 
III – CONCLUSÃO
39.       Diante todo o exposto, entendo que o procedimento encontra-se apto a produzir todos os seus

efeitos no aspecto técnico-jurídico, desde que observadas todas as recomendações deste parecer, bem como a legislação
que trata do assunto.   

40.       Ao Procurador-Chefe, Dr. Osvaldo Almeida Neto, para apreciação e, se de acordo, aprovação para
restituição à origem.

Salvador, 02 de abril de 2020.
                                                   
Maria Ângela Pinto Silva
Procuradora Adjunta
Procuradoria Federal junto ao Instituto Federal Baiano
 
 
 
DESPACHO N.º 069/2020/AGU-PGF-PF/IF BAIANO
 
Aprovo o Parecer nº 0111/2020/AGU-PGF-PF/IF BAIANO, da lavra da Procuradora Federal, Dra. Maria

Ângela Pinto Silva.
 
Salvador,  02 de abril  de 2020.
 
Osvaldo Almeida Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria Federal junto ao Instituto Federal Baiano
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23790250209202011 e da chave de acesso 4b138387

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

CAMPUS SERRINHA 

 1

RELATÓRIO DE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

 

Processo Nº: 23790.250209/2020-11 

 

Licitação: Pregão Eletrônico Tradicional 02/2020 

Objeto: Contratação de Serviço de Vigilância Ostensiva 

para o IF Baiano – Campus Serrinha. 

  

PARECER JURÍDICO Nº 00111/2020/AGU-PGF-PF/IF BAIANO 

PENDÊNCIAS  PROVIDÊNCIA  ADOTADA 

 
 
11. O Termo de Referência deve ser aprovado 
pela autoridade competente, conforme reza art. 
14,II,do Decreto nº 10.024/19 e art. 8, IV 
Decreto 3.555/00. No caso, não localizei no 
expediente a aprovação do Termo de 
Referência pela autoridade competente o que 
deve ser providenciado antes de iniciada a fase 
externa. (Providenciar) 
 
 

 
 
O Termo de Referencia foi assinado pelas 
autoridades competentes, conforme Despacho nº 
51157 emitido pelo Diretor Geral e Despacho número 
51160 emitido pelo Diretor Administrativo, ambos os 
documentos acostados no SUAP. 

 
Destaco que não é suficiente a colheita de 
preços e elaboração de planilha comparativa 
contemplando os dados coletados. É 
necessário, além disso, que os servidores 
responsáveis pela pesquisa se manifestem 
fundamentadamente sobre a viabilidade e 
adequação de cada preços obtido, não apenas 
sob seu aspecto formal, como 
também sob seu teor, cotejando valores 
encontrados, avaliando, ante ao panorama do 
mercado, se existem valores 
inexequíveis ou excessivamente elevados, e 
indicando os critérios e metodologia utilizada 
para obtenção do preços 
referência para a contratação. Trata-se, na 
verdade, da análise crítica dos preços 
coletados, conforme art. 2º,§4º da 
IN/MP 05/14, tarefa inerente à aferição da 
vantajosidade da contratação, conforme 
Acórdãos nº 403/2013 e 1108/07, 
ambos do Plenário-TCU. 

 
A colheita de preços foi baseada na IN n° 03 de 20, 
de abril de 2017 que altera a IN n° 5, de 27 de 
junho de 2014. Em seu Art. 2° a IN prevê quatro 
parâmetros para realização de pesquisa de preços, 
vejamos: 
 

I – Painel de Preços, disponível no endereço 
eletrônico 
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; 
 
II – contratações similares de outros entes 
públicos, em execução ou 
concluídosDeclaro que o valor de referência 
do objeto a ser licitado, foi determinado 
após análise criteriosa e pesquisa  nos 180 
(cento e oitenta) dias anteriores à data da 
pesquisa de preços;  
 
III – pesquisa publicada em mídia 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
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23. Sugiro, pois, que tais informações constem 
em despacho expedido por servidor 
responsável pela 
realização da pesquisa com uma análise 
fundamentada dos valores ofertados pelas 
empresas, inclusive cotejando-os com 
outros valores de outras fontes, o que não 
localizei nos autos e sugiro que seja 
providenciado. (Providenciar) 

especializada, sítios eletrônicos 
especializados ou de domínio amplo, desde 
que contenha a data e hora de acesso; ou 

 
IV – pesquisa com os fornecedores, desde que as 
datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 
180 (cento e oitenta) dias. 
 
No parágrafo 1° do mesmo artigo explicita que os 
parâmetros I e II deve ser priorizado. Porém para 
obtenção do nosso valor de referência optamos por 
utilizar o parâmetro IV por sua maior celeridade e 
por se aproximar mais da nossa realidade, devido as 
características e especificidade do objeto. Essa 
opção foi feita após diversas tentativas sem sucesso 
de obtenção de valores de referência no sistema de 
painel de preços do governo federal devido a sua 
instabilidade. 

 
A solicitação de oferta de preços ocorreu 
formalmente, enviada por meio e-mail institucional 
e anexada aos altos do processo. As cotações de 
preços foram solicitadas junto a fornecedores 
conhecidos no mercado, associados ao sindicato de 
empresas de segurança privada do estado da Bahia. 
O valor de referência foi obtido através da média de 
4 (quatro) preços ofertados pelos fornecedores. Os 
fornecedores receberam modelo de planilha de 
custos e formação de preços com todos os encargos 
e insumos previstos para contratação, onde eles 
também puderam informar margem de lucro e de 
custos administrativos do contrato de prestação de 
serviço de vigilância patrimonial armada e 
desarmada. Os valores de salário-base e outros 
benefícios foram obtidos por meio da Convenção 
Coletiva de Trabalho vigente da categoria 
registrado o MTE sob o número BA 000264/2018.  
 
Comparando com valores de contratações similares 
dentro do nosso Instituto e com os valores previstos 
no Estudo sobre Composição dos Custos dos 
Valores Limites para serviço de Vigilância do 
estado da Bahia MP/SEGES Caderno Técnico com 
pequenas variações, concluímos que os valores 
ofertados são exequíveis e não estão 
excessivamente elevados. 
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OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO 
Coordenação de Suprimentos e Logística 

Área requisitante 
IF Baiano – Campus Serrinha 

 
 

 

 

Serrinha-BA, 03 de Abril de 2020. 
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CAMPUS SERRINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020 - UASG 155821

Nº Processo: 23790250209202011. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na
Prestação de Serviços de Vigilância Armada e Desarmada para o IF Baiano - Campus
Serrinha . Total de Itens Licitados: 2. Edital: 06/04/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00
às 17h59. Endereço: Faz Pinheira N.º 880 - Regalo, Aparecida - Serrinha/BA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155821-5-00002-2020. Entrega das Propostas:
a partir de 06/04/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
17/04/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

LAERCIO DOS SANTOS CRISTO
Chefe do Setor de Compras e Licitações

(SIASGnet - 03/04/2020) 155821-26404-2020NE800008

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
C AT A R I N E N S E

CAMPUS BRUSQUE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 154706

Número do Contrato: 4/2019.
Nº Processo: 23514000175201941.
DISPENSA Nº 1/2019. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO -CIENCIA E
TECNOLOGIA CATA. CNPJ Contratado: 13719506000105. Contratado : FENIX CONTROLE DE
PRAGAS LTDA -.Objeto: Prestaçao de serviços de Desratizaçao, Desinsetizaçao,
Descupinizaçao e Limpeza de Caixa D'agua. Controle de Pragas. Fundamento Legal: Lei
8.666/1993, Lei 10.520/2002 e suas alteraçoes. Data de Assinatura: 01/04/2020.

(SICON - 03/04/2020) 154706-26422-2020NE800018

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
C EA R Á

CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 7/2015

Nº Processo: 23260013898201513. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -
CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 05340639000130. Contratado : PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA -EMPRESARIAL LTDA - EPP. Objeto: Rescisão amigável do
Contrato nº 07/2015 Fundamento Legal: Artigo 79, inciso II da Lei 8666/93. Data de
Rescisão: 04/03/2020 .

(SICON - 03/04/2020) 158314-26405-2020NE800000

CAMPUS MARACANAÚ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2020 - UASG 158319

Nº Processo: 23259001412202092.
DISPENSA Nº 1/2020. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E
TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 21587512000176. Contratado : REALIZA SERV I CO S
TERCEIRIZADOS -EIRELI. Objeto: Contratação de serviços de eletricista com fornecimento de
todo material necessário,que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referencia pregão 08/2018. Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 01/04/2020 a
25/11/2020. Valor Total: R$31.074,44. Fonte: 8100000000 - 2020NE800069. Data de
Assinatura: 01/04/2020.

(SICON - 03/04/2020) 158319-26405-2020NE800001

CAMPUS CAUCAIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 158960

Número do Contrato: 8/2019.
Nº Processo: 23486001639201911.
PREGÃO SISPP Nº 1/2019. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E
TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 19609199000188. Contratado : GAMA CONSERVACAO E
MANUTENCAO -PREDIAL LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência por 12 meses docontrato
n° 08/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza e conservação destinadosao
IFCE campus Pecém, onde o valor total da contratação será de R$ 274.042,11. Fundamento
Legal: Lei n° 8.666/93. Vigência: 24/06/2020 a 24/06/2021. Data de Assinatura:
03/04/2020.

(SICON - 03/04/2020) 158960-26405-2020NE800045

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS SANTA TERESA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 158426

Número do Contrato: 4/2017.
Nº Processo: 23156001377201519.
PREGÃO SRP Nº 2/2016. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO -CIENCIA E
TECNOLOGIA DO E. CNPJ Contratado: 33065699000127. Contratado : SEGUROS SURA S.A.
-.Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais doze meses. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 24/03/2020 a 23/03/2021. Valor Total: R$1.440,00. Fonte:
8100000000 - 2020NE800098. Data de Assinatura: 23/03/2020.

(SICON - 03/04/2020) 158426-26406-2020NE000001

CAMPUS VITÓRIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do Contrato de Prorrogação nº 06/2020, celebrado entre o INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS

VITÓRIA e FABIANA BRAVIM DE FREITAS: modificação da Cláusula Quinta,

prorrogando o referido contrato até 10 de julho de 2020. FUNDAMENTO

LEGAL: Artigos 1º e 2º, inciso IV, e demais dispositivos da Lei nº 8.745/93, com

nova redação dada pelas Leis nº 9.849/99 e 10.667/2003. DATA DA

ASSINATURA: 31 de março de 2020.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FA R R O U P I L H A

CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 041/2019, firmado entre o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campus São Vicente do Sul, RS, e o
Professor WILIAN CARVALHO DA ROSA; Espécie: Contrato de Professor Substituto, Lei nº
8.745/93 e legislação complementar. Prazo: o contrato, em vigência até 07/04/2020, fica
prorrogado até 07/10/2020. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original.
Data e assinatura: 01/04/2020; CARLA COMERLATO JARDIM, pela Contratante e WILIAN
CARVALHO DA ROSA, pela contratada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
F LU M I N E N S E

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2020 - UASG 158386

Nº Processo: 23319000696/2019.
PREGÃO SISPP Nº 2/2019. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E
TECNOLOGIA FLU. CNPJ Contratado: 15627440000140. Contratado : ECO SERVICOS
AMBIENTAIS E SAUDE -PUBLICA LTDA. Objeto: Contratação sistêmica, por LOTES, de
empresa especializada para execução dos serviços de dedetização e limpeza de
reservatórios de água potável a fim de atender às necessidades de Controle Sanitário dos
locais públicos à disposição do INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. Fundamento Legal: Lei
8.666/1993; lei 10.520/2002. Vigência: 30/03/2020 a 29/03/2021. Valor Total:
R$116.109,90. Fonte: 8100000000 - 2020NE800045 Fonte: 8100000000 - 2020NE800046
Fonte: 8100000000 - 2020NE800047 Fonte: 8100000000 - 2020NE800048 Fonte:
8100000000 - 2020NE800049 Fonte: 8100000000 - 2020NE800050 Fonte: 8100000000 -
2020NE800051 Fonte: 8100000000 - 2020NE800052 Fonte: 8100000000 - 2020NE800053
Fonte: 8100000000 - 2020NE800054 Fonte: 8100000000 - 2020NE800055 Fonte:
8100000000 - 2020NE800056. Data de Assinatura: 12/03/2020.

(SICON - 03/04/2020) 158139-26434-2020NE800001

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
GOIANO

CAMPUS URUTAÍ

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato n° 03/2019, de acordo com a Lei n° 8.745/93 e suas
alterações. CONTRATANTE: Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí. CONTRATADA: ADMA
VIANA SANTOS. Objeto: Prorrogar a vigência constante na Cláusula Quarta do Contrato
Temporário de Serviços Didático-Pedagógicos na condição de Professor Substituto na área
de Geografia. Prazo: até 17/09/2020. Data e assinatura: 18/03/2020, PAULO CÉSAR RIBEIRO
DA CUNHA, pelo Contratante e ADMA VIANA SANTOS, Contratada.

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato n° 04/2019, de acordo com a Lei n° 8.745/93 e suas
alterações. CONTRATANTE: Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí. CONTRAT A D O :
PAULINO BAMBI. Objeto: Prorrogar a vigência constante na Cláusula Quarta do Contrato
Temporário de Serviços Didático-Pedagógicos na condição de Professor Substituto na área
de Ciências Biológicas. Prazo: até 10/09/2020. Data e assinatura: 11/03/2020, PAULO
CÉSAR RIBEIRO DA CUNHA, pelo Contratante e PAULINO BAMBI, Contratado.

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato n° 15/2018, de acordo com a Lei n° 8.745/93 e suas
alterações. CONTRATANTE: Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí. CONTRATADA: LAIS
CRISTINA ROCHA DE JESUS. Objeto: Prorrogar a vigência constante na Cláusula Quarta do
Contrato Temporário de Serviços Didático-Pedagógicos na condição de Professor Substituto
na área de Filosofia. Prazo: até 23/09/2020. Data e assinatura: 24/03/2020, PAULO CÉSAR
RIBEIRO DA CUNHA, pelo Contratante e LAIS CRISTINA ROCHA DE JESUS, Contratada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
GOIÁS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2020 - UASG 158153

Nº Processo: 23372000315202086 . Objeto: Contratação da Fundação de Apoio à Pesquisa
- FUNAPE para a prestação de serviços de gestão administrativa e financeira com vistas a
execução do projeto intitulado Proposta de Realização de Ações de Gestão Hospitalar por
meio da Implantação de Centrais de Avaliação e Monitoramento de Antibióticos de uso
Restrito em Hospitais de Atendimento Especializado de Saúde no Estado de Goiás no
Instituto Federal de Goiás. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º,
Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação de Fundação de Apoio
à Pesquisa. Declaração de Dispensa em 31/03/2020. JOSE CARLOS BARROS SILVA. Pró -
Reitor de Administração. Ratificação em 31/03/2020. JERONIMO RODRIGUES DA SILVA.
Reitor. Valor Global: R$ 12.180.000,00. CNPJ CONTRATADA : 00.799.205/0001-89
FUNDACAODE APOIO A PESQUISA.

(SIDEC - 03/04/2020) 158153-26429-2019NE800174

CAMPUS DA CIDADE DE ITUMBIARA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2020 - UASG 158433

Número do Contrato: 2/2016.
Nº Processo: 23376000403201661.
PREGÃO SRP Nº 1/2016. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E
TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 09041485000136. Contratado : SC - COMERCIAL E
SERVICOS LTDA -.Objeto: Prorrogação da vigência do contrato 02/2016 para o período de
01/04/2020 a 01/04/2021.Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Vigência:
01/04/2020 a 01/04/2021. Data de Assinatura: 12/03/2020.

(SICON - 03/04/2020)

CAMPUS JATAÍ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2020 - UASG 158431

Nº Processo: 23744000068202042.
DISPENSA Nº 1/2020. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E
TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 08531933000117. Contratado : ABC SERVICOS GERAIS
EIRELI -.Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza e conservação,
jardinagem, recepção e carregamento com disponibilização de mão de obraem regime de
dedicação exclusiva. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1933. Vigência: 30/03/2020 a
30/09/2020. Valor Total: R$385.121,00. Fonte: 8100000000 - 2020NE800031 Fo n t e :
8100000000 - 2020NE800032. Data de Assinatura: 30/03/2020.

(SICON - 03/04/2020)
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Ministério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

DIRETORIA ADMINISTRATIVA-CAMPUS SERRINHA

Despacho:

Encaminho processo para realização das próximas inclusões de peças pertencentes ao certame.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

Kerdoval da Silva Souza, DIRETOR - CD4 - SER-DAP, SER-DAP, em 20/04/2020 14:09:48.

Cópia de despacho #56235 digital impresso por Laercio Cristo (2331252) em 30/07/2020 08:34.

Estrada Vicinal de Aparecida, S/N, Bairro Aparecida, SERRINHA / BA, CEP 48700-000
None
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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 2 Atas Complementares

Ver Ata Posterior

155821.22020 .127927 .4618 .13523264060

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano

IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00002/2020

Às 09:00 horas do dia 17 de abril de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal
PORTARIA Nº 66/2019 de 19/09/2019, 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 23790250209202011, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão
Eletrônico - Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Armada e Desarmada para o IF Baiano - Campus Serrinha. 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: Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Diurnas - 2ª a Domingo
Descrição Complementar: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2ª a domingo - Desarmadano IF Baiano - Campus Serrinha.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Posto
Valor Máximo Aceitável: R$ 191.872,0800 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 166.890,0000 .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12H Noturnas - 2ª a Domingo
Descrição Complementar: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12h noturnas - 2ª a domingo - Armado no IF Baiano - Campus Serrinha
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Posto
Valor Máximo Aceitável: R$ 239.728,1600 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 205.420,0000 .

Relação de Grupos



09/07/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 2/42

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 431.600,2400 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aceito para: GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 372.310,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Diurnas - 2ª a Domingo

 2 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12H Noturnas - 2ª a Domingo

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Diurnas - 2ª a Domingo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
20.160.892/0001-03 JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI Sim Sim 2 R$ 87.882,2700 R$ 175.764,5400 16/04/2020

22:27:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2ª a domingo - Desarmada no IF Baiano
- Campus Serrinha.

18.559.912/0001-63 LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI Sim Sim 2 R$ 89.232,1200 R$ 178.464,2400 15/04/2020
17:16:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2ª a domingo - Desarmada no IF Baiano
- Campus Serrinha.

20.129.914/0001-64 CONTINUA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA Sim Não 2 R$ 95.655,7200 R$ 191.311,4400 16/04/2020
15:48:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de vigilância ostensiva armada e desarmada, executada por profissional qualificado
nos termos da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, nas dependências do Campus Serrinha, deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

15.525.326/0001-00 CEB SEGURANCA LTDA Sim Não 2 R$ 95.908,1600 R$ 191.816,3200 16/04/2020
21:40:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2ª a domingo - Desarmada no IF Baiano
- Campus Serrinha, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turno de 12 x 36 horas. Demais, conforme o edital e seus anexos.

00.957.525/0001-10 RENAFORTE SERVICOS DE SEGURANCA E TRANSPORTE DE
VALORES

Não Não 2 R$ 95.927,1600 R$ 191.854,3200 17/04/2020
08:14:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2ª a domingo - Desarmada no IF Baiano
- Campus Serrinha, conforme condições, quantidades e exigências e estimativas, estabelecidas em Edital.

96.823.398/0001-35 ESTRELA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA Sim Não 2 R$ 95.935,5600 R$ 191.871,1200 16/04/2020
17:24:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Serrinha Comissão Permanente de Licitações
Ref.: Pregão Eletrônicos n 02.2020 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de pessoa jurídica especializada na
prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, executada por profissional qualificado nos termos da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, nas
dependências do Campus Serrinha, deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, conforme condições, quantidades e exigências e estimativas,
estabelecidas no Edital e seus anexos, pelo prazo de 12 meses. No valor da proposta estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro, uniformes, alimentação, transporte e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto. Foi utilizado como parâmetro na composição dos custo da presente proposta, a convenção coletivo da categoria dos vigilantes ano base
2018/2019 do SINDESP/SINDVIGILANTES/SINDITABUNA na . A validade da proposta a contar da data de sua apresentação é de 90 dias. Compõe o citado objeto, os
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itens conforme descrição a seguir: Posto de vigilância Desarmado, 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de
12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas, 84 horas semanais. - Quantidade 2 no valor global anual de R$191.871,12

15.751.364/0001-80 PROAGIL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI Sim Sim 2 R$ 95.936,0000 R$ 191.872,0000 16/04/2020
11:17:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2ª a domingo - Desarmadano IF Baiano -
Campus Serrinha.

03.613.941/0001-99 GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA Não Não 2 R$ 95.936,0100 R$ 191.872,0200 16/04/2020
18:34:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2ª a domingo - Desarmadano IF Baiano -
Campus Serrinha. Validade da proposta :60 sessenta dias

23.341.588/0002-23 GMSP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI Não Não 2 R$ 95.936,0400 R$ 191.872,0800 14/04/2020
16:34:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, executada
por profissional qualificado nos termos da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, nas dependências do Campus Serrinha, deste Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Baiano, conforme condições, quantidades e exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.

10.634.013/0001-76 GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Não Não 2 R$ 95.936,0400 R$ 191.872,0800 16/04/2020
14:32:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Armada e Desarmada para o IF Baiano -
Campus Serrinha - Validade de nossa proposta 60 (sessenta) dias.

03.394.369/0001-14 JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA Não Não 2 R$ 95.936,0400 R$ 191.872,0800 16/04/2020
15:18:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Armada e Desarmada para o IF Baiano -
Campus Serrinha Validade da proposta: 60 dias.

01.019.747/0001-54 BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Sim Sim 2 R$ 95.936,0400 R$ 191.872,0800 16/04/2020
17:26:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2ª a domingo - Desarmadano IF Baiano -
Campus Serrinha.Validade da proposta 60 dias

18.581.289/0001-45 PINKERTON´S SECURITY VIGILANCIA E SEGURANCA -
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 95.936,0400 R$ 191.872,0800 16/04/2020
17:51:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apresentamos Proposta para o Posto 12 (doze) horas diurnas desarmado, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2
(dois) vigilantes em turno de 12 x 36 horas para 12 meses.

42.035.097/0001-18 GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA Não Não 2 R$ 95.936,0400 R$ 191.872,0800 17/04/2020
08:48:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de vigilância e segurança- orgânica 12 (doze) horas diurnas desarmado, de segunda-feira a
domingo. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

21.550.729/0001-01 EXSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA ME Sim Sim 2 R$ 95.993,4500 R$ 191.986,9000 15/04/2020
16:54:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2ª a domingo - Desarmadano
IF Baiano - Campus Serrinha.

04.542.518/0001-08 VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES EIRELI Sim Não 2 R$ 98.907,0600 R$ 197.814,1200 16/04/2020
13:22:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS SERRINHA. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS.

01.797.404/0001-10 GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA Sim Não 2 R$ 101.927,2800 R$ 203.854,5600 14/04/2020
14:18:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Diurnas - 2ª a Domingo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
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Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 203.854,5600 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 197.814,1200 04.542.518/0001-08 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 191.986,9000 21.550.729/0001-01 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 191.872,0800 23.341.588/0002-23 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 191.872,0800 10.634.013/0001-76 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 191.872,0800 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 191.872,0800 01.019.747/0001-54 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 191.872,0800 18.581.289/0001-45 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 191.872,0800 42.035.097/0001-18 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 191.872,0200 03.613.941/0001-99 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 191.872,0000 15.751.364/0001-80 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 191.871,1200 96.823.398/0001-35 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 191.854,3200 00.957.525/0001-10 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 191.816,3200 15.525.326/0001-00 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 191.311,4400 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 178.464,2400 18.559.912/0001-63 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 175.764,5400 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 173.097,0900 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:04:03:027
R$ 174.609,5472 01.019.747/0001-54 17/04/2020 09:06:00:337
R$ 177.998,0500 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:06:50:123
R$ 173.090,0000 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:07:16:360
R$ 187.450,0800 00.957.525/0001-10 17/04/2020 09:07:27:000
R$ 171.889,0400 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:07:43:867
R$ 199.380,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:07:58:363
R$ 175.609,0000 03.613.941/0001-99 17/04/2020 09:08:16:607
R$ 173.000,0000 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:08:32:270
R$ 171.887,2000 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:08:32:507
R$ 182.121,6500 21.550.729/0001-01 17/04/2020 09:08:51:927
R$ 183.962,8800 00.957.525/0001-10 17/04/2020 09:08:59:717
R$ 171.373,8900 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:10:18:210
R$ 196.470,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:10:45:850
R$ 171.370,0900 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:11:18:547
R$ 173.812,3100 42.035.097/0001-18 17/04/2020 09:11:18:817
R$ 193.100,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:12:12:130
R$ 171.031,3100 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:12:26:070
R$ 170.997,5400 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:13:06:820
R$ 181.735,1800 21.550.729/0001-01 17/04/2020 09:13:11:427
R$ 170.348,2100 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:13:24:103
R$ 191.870,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:13:32:120
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R$ 170.000,0000 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:13:46:393
R$ 170.310,0000 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:13:48:053
R$ 169.788,4500 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:14:05:523
R$ 169.000,0000 04.542.518/0001-08 17/04/2020 09:14:17:123
R$ 168.990,1800 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:14:31:817
R$ 167.842,8000 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:14:35:347
R$ 184.000,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:14:44:113
R$ 180.508,0800 00.957.525/0001-10 17/04/2020 09:14:52:583
R$ 167.000,0000 04.542.518/0001-08 17/04/2020 09:14:54:327
R$ 177.595,5200 23.341.588/0002-23 17/04/2020 09:14:55:867
R$ 166.473,0000 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:15:07:157
R$ 165.600,0000 18.559.912/0001-63 17/04/2020 09:15:33:433
R$ 180.100,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:15:39:393
R$ 164.980,7200 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:15:52:163
R$ 166.000,0000 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:16:10:833
R$ 162.403,4100 04.542.518/0001-08 17/04/2020 09:16:13:163
R$ 163.998,7700 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:16:14:447
R$ 162.220,0000 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:16:34:997
R$ 179.420,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:16:35:723
R$ 164.710,5600 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:16:36:807
R$ 172.500,0000 03.613.941/0001-99 17/04/2020 09:16:58:097
R$ 160.550,9400 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:17:04:800
R$ 191.500,0000 18.581.289/0001-45 17/04/2020 09:17:20:520
R$ 173.190,0397 01.019.747/0001-54 17/04/2020 09:17:20:983
R$ 171.700,0000 03.613.941/0001-99 17/04/2020 09:17:33:413
R$ 173.812,2100 42.035.097/0001-18 17/04/2020 09:17:34:080
R$ 176.741,7000 23.341.588/0002-23 17/04/2020 09:17:45:780
R$ 1.683,9151 15.751.364/0001-80 17/04/2020 09:17:48:293

R$ 177.900,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:17:53:040
R$ 170.200,0000 03.613.941/0001-99 17/04/2020 09:17:54:970
R$ 172.315,1924 01.019.747/0001-54 17/04/2020 09:17:56:770
R$ 170.189,0000 03.613.941/0001-99 17/04/2020 09:18:11:043
R$ 160.811,2200 04.542.518/0001-08 17/04/2020 09:18:24:357

* R$ 1.640,0000 18.559.912/0001-63 17/04/2020 09:18:27:267
R$ 175.850,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:18:34:420
R$ 169.900,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:19:31:273
R$ 170.488,8201 01.019.747/0001-54 17/04/2020 09:19:32:553
R$ 167.101,1334 01.019.747/0001-54 17/04/2020 09:19:44:053
R$ 163.124,6400 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:20:05:927
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R$ 169.394,4000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:20:27:820
R$ 160.540,9000 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:20:36:403
R$ 169.850,0000 03.613.941/0001-99 17/04/2020 09:21:06:507
R$ 167.890,0000 03.613.941/0001-99 17/04/2020 09:21:24:417
R$ 159.275,4600 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:22:10:200
R$ 188.296,3200 18.581.289/0001-45 17/04/2020 09:22:18:673
R$ 160.015,1200 04.542.518/0001-08 17/04/2020 09:22:40:150
R$ 163.000,0000 18.559.912/0001-63 17/04/2020 09:24:18:763
R$ 166.890,0000 03.613.941/0001-99 17/04/2020 09:24:43:930
R$ 162.000,0000 18.559.912/0001-63 17/04/2020 09:26:03:893
R$ 160.002,2000 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:27:14:037
R$ 191.872,0000 10.634.013/0001-76 17/04/2020 09:28:08:590
R$ 159.856,6900 04.542.518/0001-08 17/04/2020 09:28:09:320
R$ 159.108,7400 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:34:33:990
R$ 159.398,4000 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:36:17:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Exclusão
de lance

17/04/2020
09:23:47 Exclusão do lance no valor de R$ 1.640,0000.

Recusa 17/04/2020
10:02:52

Recusa da proposta. Fornecedor: PROAGIL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.751.364/0001-80, pelo melhor lance de R$ 1.683,9151.
Motivo: O valor apresentado pela empresa em relação ao Item 1 do Grupo, encontra-se totalmente inexequivel, visto que não consegue suprir os
custos da contratação o valor do lance de R$ 1.683,91 equivale a MENOS de 1% do valor apresentado pela Administração R$ 191.872,08,

Recusa 27/04/2020
09:18:39

Recusa da proposta. Fornecedor: JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03, pelo melhor lance de R$ 159.108,7400.
Motivo: O licitante não enviou a Planilha de Formação de Preços com as devidas correções solicitadas em tempo habil, conforme solicitação feita pelo
Pregoeiro e constante dos autos do processo.

Aceite 28/04/2020
09:29:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14, pelo melhor lance de R$
159.398,4000.

Recusa 28/04/2020
10:06:17

Recusa da proposta. Fornecedor: JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14, pelo melhor lance de R$ 159.398,4000.
Motivo: Necessidade de correções a serem feitas pelo licitante na Planilha de Formação de Preços, será feita nova convocação para envio de anexo.

Recusa 28/04/2020
15:45:16

Recusa da proposta. Fornecedor: VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.542.518/0001-08, pelo melhor lance de R$
159.856,6900. Motivo: A Empresa Licitante não enviou a Planilha de Formação de Preços em tempo hábil, conforme solicitação feita e constante nos
autos do processo.

Recusa 29/04/2020
13:43:09

Recusa da proposta. Fornecedor: LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.559.912/0001-63, pelo melhor lance de R$ 162.000,0000.
Motivo: A empresa comunicou através de chat não ter condições de realizar adequações na planilha, tendo assim sua proposta recusada, conforme
diálogo no chat.

Recusa 29/04/2020
13:43:10

Recusa da proposta. Fornecedor: LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.559.912/0001-63, pelo melhor lance de R$ 162.000,0000.
Motivo: A empresa comunicou através de chat não ter condições de realizar adequações na planilha, tendo assim sua proposta recusada, conforme
diálogo no chat.

Recusa 29/04/2020
15:51:48

Recusa da proposta. Fornecedor: CONTINUA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 20.129.914/0001-64, pelo melhor lance de R$
163.124,6400. Motivo: A empresa não enviou o anexo contendo a planilha de formação de preços com o valor ajustado ao lance final de sua proposta.

Recusa 29/04/2020
16:01:30

Recusa da proposta. Fornecedor: GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.797.404/0001-10, pelo melhor lance de R$
169.394,4000. Motivo: Será feita nova convocação
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Recusa 04/05/2020
09:51:23

Recusa da proposta. Fornecedor: BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01.019.747/0001-54, pelo melhor lance de R$ 167.101,1334.
Motivo: O licitante informou que não será possível a realização dos ajustes na planilha de formação de preços

Aceite 04/05/2020
16:48:06

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99, pelo melhor lance de R$
166.890,0000.

Habilitado 04/05/2020
16:48:38 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12H Noturnas - 2ª a Domingo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
20.160.892/0001-03 JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI Sim Sim 2 R$ 105.470,7600 R$ 210.941,5200 16/04/2020

22:27:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12h noturnas - 2ª a domingo - Armado no IF Baiano -
Campus Serrinha

18.559.912/0001-63 LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI Sim Sim 2 R$ 105.848,2800 R$ 211.696,5600 15/04/2020
17:16:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12h noturnas - 2ª a domingo - Armado no IF Baiano -
Campus Serrinha

04.542.518/0001-08 VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES EIRELI Sim Não 2 R$ 115.814,0200 R$ 231.628,0400 16/04/2020
13:22:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS SERRINHA. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS.

20.129.914/0001-64 CONTINUA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA Sim Não 2 R$ 117.964,6800 R$ 235.929,3600 16/04/2020
15:48:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de vigilância ostensiva armada e desarmada, executada por profissional qualificado
nos termos da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, nas dependências do Campus Serrinha, deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

01.797.404/0001-10 GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA Sim Não 2 R$ 118.067,0400 R$ 236.134,0800 14/04/2020
14:18:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12H Noturnas - 2ª a Domingo

21.550.729/0001-01 EXSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA ME Sim Sim 2 R$ 119.134,0200 R$ 238.268,0400 15/04/2020
16:54:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12h noturnas - 2ª a domingo - Armado no IF
Baiano - Campus Serrinha

00.957.525/0001-10 RENAFORTE SERVICOS DE SEGURANCA E TRANSPORTE DE
VALORES

Não Não 2 R$ 119.601,6000 R$ 239.203,2000 17/04/2020
08:14:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12 horas noturnas - 2ª a domingo - Armada no IF Baiano -
Campus Serrinha, conforme condições, quantidades e exigências e estimativas, estabelecidas em Edital.

15.525.326/0001-00 CEB SEGURANCA LTDA Sim Não 2 R$ 119.848,5400 R$ 239.697,0800 16/04/2020
21:40:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12h noturnas - 2ª a domingo - Armado no IF Baiano -
Campus Serrinha, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turno de 12 x 36 horas. Demais, conforme o edital e seus anexos.
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03.613.941/0001-99 GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA Não Não 2 R$ 119.856,3000 R$ 239.712,6000 16/04/2020
18:34:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12h noturnas - 2ª a domingo - Armado no IF Baiano -
Campus Serrinha Validade da proposta :60 sessenta dias

96.823.398/0001-35 ESTRELA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA Sim Não 2 R$ 119.863,2000 R$ 239.726,4000 16/04/2020
17:24:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Serrinha Comissão Permanente de Licitações
Ref.: Pregão Eletrônicos n 02.2020 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de pessoa jurídica especializada na
prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, executada por profissional qualificado nos termos da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, nas
dependências do Campus Serrinha, deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, conforme condições, quantidades e exigências e estimativas,
estabelecidas no Edital e seus anexos, pelo prazo de 12 meses. No valor da proposta estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro, uniformes, alimentação, transporte e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto. Foi utilizado como parâmetro na composição dos custo da presente proposta, a convenção coletivo da categoria dos vigilantes ano base
2018/2019 do SINDESP/SINDVIGILANTES/SINDITABUNA na . A validade da proposta a contar da data de sua apresentação é de 90 dias. Compõe o citado objeto, os
itens conforme descrição a seguir: Posto de vigilância Armado, 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de
12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas, 85 horas semanais. - Quantidade 2 no valor global anual de R$239.726,40

15.751.364/0001-80 PROAGIL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI Sim Sim 2 R$ 119.864,0000 R$ 239.728,0000 16/04/2020
11:17:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12h noturnas - 2ª a domingo - Armado no IF Baiano -
Campus Serrinha

23.341.588/0002-23 GMSP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI Não Não 2 R$ 119.864,0400 R$ 239.728,0800 14/04/2020
16:34:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, executada
por profissional qualificado nos termos da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, nas dependências do Campus Serrinha, deste Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Baiano, conforme condições, quantidades e exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.

10.634.013/0001-76 GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Não Não 2 R$ 119.864,0400 R$ 239.728,0800 16/04/2020
14:32:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Armada e Desarmada para o IF Baiano -
Campus Serrinha - Validade de nossa proposta 60 (sessenta) dias.

03.394.369/0001-14 JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA Não Não 2 R$ 119.864,0400 R$ 239.728,0800 16/04/2020
15:18:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Armada e Desarmada para o IF Baiano -
Campus Serrinha Validade da proposta: 60 dias.

01.019.747/0001-54 BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Sim Sim 2 R$ 119.864,0400 R$ 239.728,0800 16/04/2020
17:26:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12h noturnas - 2ª a domingo - Armado no IF Baiano -
Campus Serrinha. Validade da proposta 60 dias

18.581.289/0001-45 PINKERTON´S SECURITY VIGILANCIA E SEGURANCA -
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 119.864,0400 R$ 239.728,0800 16/04/2020
17:51:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apresentamos Proposta para o Posto 12 (doze) horas Noturnas Armado, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2
(dois) vigilantes em turno de 12 x 36 horas para 12 meses.

42.035.097/0001-18 GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA Não Não 2 R$ 119.864,0400 R$ 239.728,0800 17/04/2020
08:48:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica 12 (doze) horas noturnas armado, de segunda-feira a
domingo. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 239.728,0800 23.341.588/0002-23 17/04/2020 09:00:15:447
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R$ 239.728,0800 10.634.013/0001-76 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 239.728,0800 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 239.728,0800 01.019.747/0001-54 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 239.728,0800 18.581.289/0001-45 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 239.728,0800 42.035.097/0001-18 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 239.728,0000 15.751.364/0001-80 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 239.726,4000 96.823.398/0001-35 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 239.712,6000 03.613.941/0001-99 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 239.697,0800 15.525.326/0001-00 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 239.203,2000 00.957.525/0001-10 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 238.268,0400 21.550.729/0001-01 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 236.134,0800 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 235.929,3600 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 231.628,0400 04.542.518/0001-08 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 211.696,5600 18.559.912/0001-63 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 210.941,5200 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:00:15:447
R$ 213.467,0300 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:04:09:283
R$ 211.937,4028 01.019.747/0001-54 17/04/2020 09:06:00:083
R$ 212.998,5000 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:07:18:810
R$ 235.979,4000 96.823.398/0001-35 17/04/2020 09:07:22:080
R$ 228.410,1600 00.957.525/0001-10 17/04/2020 09:07:47:950
R$ 211.977,2400 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:07:52:137
R$ 231.810,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:08:17:653
R$ 212.997,0000 03.613.941/0001-99 17/04/2020 09:09:03:330
R$ 210.931,5200 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:09:16:983
R$ 224.160,7200 00.957.525/0001-10 17/04/2020 09:09:22:403
R$ 226.579,7600 21.550.729/0001-01 17/04/2020 09:09:28:717
R$ 211.341,9400 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:10:24:257
R$ 229.630,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:11:06:833
R$ 226.910,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:12:30:687
R$ 210.919,4700 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:12:32:193
R$ 210.910,4500 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:13:25:483
R$ 210.077,0600 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:13:31:510
R$ 226.193,2900 21.550.729/0001-01 17/04/2020 09:13:40:783
R$ 225.800,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:14:01:923
R$ 210.000,0000 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:14:04:223
R$ 209.774,5400 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:14:18:333
R$ 210.000,0000 04.542.518/0001-08 17/04/2020 09:14:31:543
R$ 208.402,3100 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:14:38:280
R$ 207.455,4700 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:14:55:610
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R$ 224.000,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:15:05:923
R$ 221.382,9100 23.341.588/0002-23 17/04/2020 09:15:06:150
R$ 205.298,0600 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:15:13:940
R$ 219.051,3600 00.957.525/0001-10 17/04/2020 09:15:15:700
R$ 207.000,0000 04.542.518/0001-08 17/04/2020 09:15:19:327
R$ 211.382,9100 23.341.588/0002-23 17/04/2020 09:15:41:077
R$ 205.000,0000 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:15:44:463
R$ 203.457,7500 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:15:58:360
R$ 221.200,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:16:08:120
R$ 199.200,0000 18.559.912/0001-63 17/04/2020 09:16:12:320
R$ 197.837,1800 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:16:46:343
R$ 210.370,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:16:51:627
R$ 197.554,2000 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:17:03:020
R$ 196.888,9500 04.542.518/0001-08 17/04/2020 09:17:05:240
R$ 197.366,1600 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:17:15:470
R$ 210.376,0000 03.613.941/0001-99 17/04/2020 09:17:17:847
R$ 209.652,1603 01.019.747/0001-54 17/04/2020 09:17:20:733
R$ 197.000,0000 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:17:23:750
R$ 211.749,1200 42.035.097/0001-18 17/04/2020 09:17:40:587
R$ 196.300,0000 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:17:43:747
R$ 208.243,7576 01.019.747/0001-54 17/04/2020 09:17:57:000
R$ 195.700,0000 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:18:02:457
R$ 239.400,0000 18.581.289/0001-45 17/04/2020 09:18:03:627
R$ 208.500,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:18:07:033
R$ 202.751,0000 15.751.364/0001-80 17/04/2020 09:18:31:260
R$ 195.000,0000 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:18:37:413
R$ 194.958,6700 04.542.518/0001-08 17/04/2020 09:18:45:543
R$ 205.930,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:18:50:203
R$ 194.700,0000 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:19:00:483
R$ 210.814,4900 23.341.588/0002-23 17/04/2020 09:19:18:113
R$ 205.303,5099 01.019.747/0001-54 17/04/2020 09:19:32:780
R$ 197.100,0000 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:19:42:727
R$ 199.849,7266 01.019.747/0001-54 17/04/2020 09:19:44:263
R$ 195.478,5600 20.129.914/0001-64 17/04/2020 09:20:13:457
R$ 194.000,0000 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:20:32:900
R$ 196.211,0400 01.797.404/0001-10 17/04/2020 09:20:44:850
R$ 193.990,4500 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:21:16:587
R$ 193.400,0800 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:21:39:690
R$ 208.750,0000 03.613.941/0001-99 17/04/2020 09:21:49:217
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R$ 193.300,0000 18.559.912/0001-63 17/04/2020 09:22:05:120
R$ 205.800,0000 03.613.941/0001-99 17/04/2020 09:22:08:667
R$ 193.155,2100 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:22:27:510
R$ 193.000,0000 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:22:53:183
R$ 193.993,5300 04.542.518/0001-08 17/04/2020 09:22:58:273
R$ 234.435,3600 18.581.289/0001-45 17/04/2020 09:22:58:650
R$ 205.420,0000 03.613.941/0001-99 17/04/2020 09:25:23:337
R$ 192.000,0000 18.559.912/0001-63 17/04/2020 09:26:44:607
R$ 191.863,6400 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:27:57:767
R$ 191.696,9200 20.160.892/0001-03 17/04/2020 09:34:59:377
R$ 193.801,4500 04.542.518/0001-08 17/04/2020 09:36:02:213
R$ 191.778,7200 03.394.369/0001-14 17/04/2020 09:36:48:727

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa 17/04/2020
10:02:52

Recusa da proposta. Fornecedor: PROAGIL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.751.364/0001-80, pelo melhor lance de R$
202.751,0000. Motivo: O valor apresentado pela empresa em relação ao Item 1 do Grupo, encontra-se totalmente inexequivel, visto que não
consegue suprir os custos da contratação o valor do lance de R$ 1.683,91 equivale a MENOS de 1% do valor apresentado pela Administração R$
191.872,08,

Recusa 27/04/2020
09:18:39

Recusa da proposta. Fornecedor: JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03, pelo melhor lance de R$ 191.696,9200.
Motivo: O licitante não enviou a Planilha de Formação de Preços com as devidas correções solicitadas em tempo habil, conforme solicitação feita pelo
Pregoeiro e constante dos autos do processo.

Aceite 28/04/2020
09:29:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14, pelo melhor lance de R$
191.778,7200.

Recusa 28/04/2020
10:06:17

Recusa da proposta. Fornecedor: JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14, pelo melhor lance de R$ 191.778,7200.
Motivo: Necessidade de correções a serem feitas pelo licitante na Planilha de Formação de Preços, será feita nova convocação para envio de anexo.

Recusa 28/04/2020
15:45:16

Recusa da proposta. Fornecedor: VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.542.518/0001-08, pelo melhor lance de R$
193.801,4500. Motivo: A Empresa Licitante não enviou a Planilha de Formação de Preços em tempo hábil, conforme solicitação feita e constante nos
autos do processo.

Recusa 29/04/2020
13:43:09

Recusa da proposta. Fornecedor: LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.559.912/0001-63, pelo melhor lance de R$ 192.000,0000.
Motivo: A empresa comunicou através de chat não ter condições de realizar adequações na planilha, tendo assim sua proposta recusada, conforme
diálogo no chat.

Recusa 29/04/2020
13:43:10

Recusa da proposta. Fornecedor: LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.559.912/0001-63, pelo melhor lance de R$ 192.000,0000.
Motivo: A empresa comunicou através de chat não ter condições de realizar adequações na planilha, tendo assim sua proposta recusada, conforme
diálogo no chat.

Recusa 29/04/2020
15:51:48

Recusa da proposta. Fornecedor: CONTINUA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 20.129.914/0001-64, pelo melhor lance de R$
195.478,5600. Motivo: A empresa não enviou o anexo contendo a planilha de formação de preços com o valor ajustado ao lance final de sua proposta.

Recusa 29/04/2020
16:01:30

Recusa da proposta. Fornecedor: GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.797.404/0001-10, pelo melhor lance de R$
196.211,0400. Motivo: Será feita nova convocação

Recusa 04/05/2020
09:51:23

Recusa da proposta. Fornecedor: BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01.019.747/0001-54, pelo melhor lance de R$ 199.849,7266.
Motivo: O licitante informou que não será possível a realização dos ajustes na planilha de formação de preços

Aceite 04/05/2020
16:48:06

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99, pelo melhor lance de R$
205.420,0000.

Habilitado 04/05/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99
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16:48:38

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 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
20.160.892/0001-03 JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI Sim Sim - R$ 386.706,0600 16/04/2020

22:27:44
18.559.912/0001-63 LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI Sim Sim - R$ 390.160,8000 15/04/2020

17:16:58
20.129.914/0001-64 CONTINUA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA Sim Não - R$ 427.240,8000 16/04/2020

15:48:53
04.542.518/0001-08 VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES EIRELI Sim Não - R$ 429.442,1600 16/04/2020

13:22:31
21.550.729/0001-01 EXSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA ME Sim Sim - R$ 430.254,9400 15/04/2020

16:54:25
00.957.525/0001-10 RENAFORTE SERVICOS DE SEGURANCA E TRANSPORTE DE

VALORES
Não Não - R$ 431.057,5200 17/04/2020

08:14:08
15.525.326/0001-00 CEB SEGURANCA LTDA Sim Não - R$ 431.513,4000 16/04/2020

21:40:54
03.613.941/0001-99 GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA Não Não - R$ 431.584,6200 16/04/2020

18:34:38
96.823.398/0001-35 ESTRELA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA Sim Não - R$ 431.597,5200 16/04/2020

17:24:31
15.751.364/0001-80 PROAGIL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI Sim Sim - R$ 431.600,0000 16/04/2020

11:17:03
23.341.588/0002-23 GMSP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI Não Não - R$ 431.600,1600 14/04/2020

16:34:44
10.634.013/0001-76 GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Não Não - R$ 431.600,1600 16/04/2020

14:32:27
03.394.369/0001-14 JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA Não Não - R$ 431.600,1600 16/04/2020

15:18:30
01.019.747/0001-54 BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Sim Sim - R$ 431.600,1600 16/04/2020

17:26:37
18.581.289/0001-45 PINKERTON´S SECURITY VIGILANCIA E SEGURANCA - EIRELI Sim Sim - R$ 431.600,1600 16/04/2020

17:51:09
42.035.097/0001-18 GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA Não Não - R$ 431.600,1600 17/04/2020

08:48:30
01.797.404/0001-10 GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA Sim Não - R$ 439.988,6400 14/04/2020

14:18:39

Eventos do Grupo
Evento Data Observações
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Aberto 17/04/2020
09:03:23 Item Aberto.

Início 1a Etapa da
Disputa Fechada

17/04/2020
09:33:09 Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$ 204.434,9151 e R$ 353.850,2200.

Encerrada Disputa
Fechada

17/04/2020
09:38:10 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 17/04/2020
09:38:10 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

17/04/2020
10:03:13 Convocado para envio de anexo o fornecedor JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

17/04/2020
11:21:23 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

20/04/2020
09:21:23 Convocado para envio de anexo o fornecedor JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

20/04/2020
11:05:01 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

20/04/2020
14:47:03 Convocado para envio de anexo o fornecedor JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

20/04/2020
16:35:09 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

22/04/2020
10:55:30 Convocado para envio de anexo o fornecedor JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

22/04/2020
12:46:32 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

24/04/2020
09:19:27 Convocado para envio de anexo o fornecedor JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

27/04/2020
09:18:39

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
20.160.892/0001-03.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

27/04/2020
09:18:59 Convocado para envio de anexo o fornecedor JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

27/04/2020
10:59:41 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

27/04/2020
16:25:35 Convocado para envio de anexo o fornecedor JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14.

Encerramento do 27/04/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14.
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prazo de
Convocação - Anexo

18:23:46

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

28/04/2020
11:17:38 Convocado para envio de anexo o fornecedor JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

28/04/2020
13:33:18

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF:
03.394.369/0001-14.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

28/04/2020
13:33:34 Convocado para envio de anexo o fornecedor VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.542.518/0001-08.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

28/04/2020
15:45:16

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES EIRELI,
CNPJ/CPF: 04.542.518/0001-08.

Etapa Fechada -
Retorno do
Julgamento

28/04/2020
15:49:03 Retorno de Item do Julgamento para a Etapa Fechada da Disputa.

Reinício da Disputa
Fechada

28/04/2020
15:54:03 Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: {1}.

Reinício da Disputa
Fechada

28/04/2020
15:59:03 Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: {1}.

Reinício da Disputa
Fechada

28/04/2020
16:04:03 Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: {1}.

Reinício da Disputa
Fechada

28/04/2020
16:09:04 Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: {1}.

Encerrada Disputa
Fechada

28/04/2020
16:14:04 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 28/04/2020
16:14:04 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

28/04/2020
16:19:12 Convocado para envio de anexo o fornecedor LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.559.912/0001-63.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

28/04/2020
17:58:24 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.559.912/0001-63.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

29/04/2020
11:31:23 Convocado para envio de anexo o fornecedor LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.559.912/0001-63.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

29/04/2020
13:43:09

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.559.912/0001-
63.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

29/04/2020
13:44:11 Convocado para envio de anexo o fornecedor CONTINUA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 20.129.914/0001-64.

Desempate -
Retorno do
Julgamento

29/04/2020
14:52:19 Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp.

Início do desempate 29/04/2020 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
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14:52:19
Desempate - Tempo
do Lance Expirado

29/04/2020
14:57:27

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:57:21 de 29/04/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor
BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CPF/CNPJ: 01.019.747/0001-54.

Encerrado 29/04/2020
14:57:27 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

29/04/2020
15:51:05 Convocado para envio de anexo o fornecedor GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.797.404/0001-10.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

29/04/2020
15:51:48

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: CONTINUA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF:
20.129.914/0001-64.

Desempate -
Retorno do
Julgamento

29/04/2020
15:52:10 Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp.

Início do desempate 29/04/2020
15:52:10 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate - Tempo
do Lance Expirado

29/04/2020
15:57:16

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:57:11 de 29/04/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor
BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CPF/CNPJ: 01.019.747/0001-54.

Encerrado 29/04/2020
15:57:16 Item encerrado.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

29/04/2020
16:01:30

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA,
CNPJ/CPF: 01.797.404/0001-10.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

29/04/2020
16:01:43 Convocado para envio de anexo o fornecedor GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.797.404/0001-10.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

29/04/2020
16:07:29

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF:
01.797.404/0001-10.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

30/04/2020
09:53:40 Convocado para envio de anexo o fornecedor GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.797.404/0001-10.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

30/04/2020
13:34:27 Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01.019.747/0001-54.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

30/04/2020
13:53:30 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01.019.747/0001-54.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

30/04/2020
16:42:02 Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01.019.747/0001-54.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

30/04/2020
18:33:58 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01.019.747/0001-54.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

04/05/2020
09:29:20 Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01.019.747/0001-54.

Encerramento do 04/05/2020 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF:
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prazo de
Convocação - Anexo

09:51:23 01.019.747/0001-54.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

04/05/2020
09:51:45 Convocado para envio de anexo o fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

04/05/2020
10:50:22 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

04/05/2020
11:05:44 Convocado para envio de anexo o fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

04/05/2020
11:14:18 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

04/05/2020
14:21:13 Convocado para envio de anexo o fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

04/05/2020
16:05:10 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99.

Habilitado 04/05/2020
16:48:38 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99

Registro Intenção de
Recurso

04/05/2020
17:10:51

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: EXSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA ME CNPJ/CPF: 21550729000101. Motivo: Nos termos do
Art. 4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário/TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção),
manifesto o direito de interposição de rec

Intenção de Recurso
Aceita

04/05/2020
17:27:29 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: EXSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA ME, CNPJ/CPF: 21550729000101.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

04/05/2020
17:36:26

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF:
01.797.404/0001-10.

Intenções de Recurso para o Grupo
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

21.550.729/0001-01 04/05/2020 17:10 04/05/2020 17:27 Aceito
Motivo Intenção:Nos termos do Art. 4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário/TCU (o qual recomenda a não
rejeição da intenção), manifesto o direito de interposição de recurso contra a aceitação da empresa GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA com proposta
em desacordo com a legislação e o edital. Por não ter demonstrado sua planilha conforme exigência do edital, como também não tem apresentado
documento de habilitação na forma do exigido no item 5 do edital.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 17/04/2020
09:01:52

Bom dia senhores licitanbtes! Em instantes daremos inicio a fase de lances, é importante que os licitantes observem o edital e enviem
seus lances com responsabilidade

Pregoeiro 17/04/2020
09:03:23

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
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Pregoeiro 17/04/2020
09:19:59

Senhores licitantes continuem a enviar seu lances, INDEPENTE do lance de R$ 200.000,00, esse valor provavelmente será excluido por
inexequibilidade

Pregoeiro 17/04/2020
09:23:47

Srs. Fornecedores, o lance no valor de R$ 1.640,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível.
Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.

Pregoeiro 17/04/2020
09:33:09

A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 204.434,9151 e R$ 353.850,2200 poderá enviar
um lance único e fechado até às 09:38:09 do dia 17/04/2020.

Pregoeiro 17/04/2020
09:34:07

Senhores licitantes os itens com valores manifestatamente inexequiveis serão desclassificados na etapa de convocação de envio de
propostas

Sistema 17/04/2020
09:38:10

O fornecedor da proposta no valor de R$ 204.434,9151 não enviou lance único e fechado para o item G1.

Sistema 17/04/2020
09:38:10

A etapa fechada do item G1 foi encerrada.

Sistema 17/04/2020
09:38:10

O item G1 está encerrado.

Sistema 17/04/2020
09:38:10

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

Sistema 17/04/2020
10:03:13

Senhor fornecedor JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao grupo
G1.

Pregoeiro 17/04/2020
10:17:29

Senhores licitantes, fiquem atentos para o prazo maximo para envio de documentos após convocação, observem a documentação
solicitada em Edital bem como que a planilha de formação de preços deverá conter o valor do ultimo lance ofertado pela empresa.

Sistema 17/04/2020
11:21:23

Senhor Pregoeiro, o fornecedor JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03, enviou o anexo para o grupo
G1.

Pregoeiro 17/04/2020
11:59:12

Prezados licitantes! daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14:00 de hoje para dá inicio a analise de documentação.

Pregoeiro 17/04/2020
14:00:41

Boa Tarde senhores licitantes, retornamos as atividades pertinentes ao julgamento da proposta de preços.

Pregoeiro 17/04/2020
17:09:41

Prezados licitantes, retornaremos com a analise de documentação na proxima segunda-feira (20/04/2020) às 09:00hs , tenham todos
um bom fim de semana.

Pregoeiro 20/04/2020
09:01:03

Bom dia prezados licitantes!

Pregoeiro 20/04/2020
09:01:44

Continuaremos com analise de documentos e possiveis solicitações de correção de planilha e envio de documentos complementares,
conforme legislação.

Pregoeiro 20/04/2020
09:08:53

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Bom dia! Prezado licitante, Após analise da planilha de formação de preços e
documentação de habilitação enviada, o Setor de Licitações junto com a área técnica requisitante solicita as seguintes correções/envio:

Pregoeiro 20/04/2020
09:11:00

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Deve o licitante fazer as seguintes correções: 1º) A condição de optante do Simples
Nacional não impede a microempresa ou a empresa de pequeno porte de participar de licitação cujo objeto envolva a cessão de mão-

de-obra (Acordão nº 2798/2010-Plenário TCU). Esse entendimento decorre do fato de que nem a Lei Complementar nº 123/2006,
tampouco a Lei de

Pregoeiro 20/04/2020
09:11:47

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Licitações nº 8.666/93 fazem qualquer proibição nesse sentido. Todavia, a empresa
optante será excluída de tal regime a partir do mês subsequente ao da contratação, conforme art. 31, II da LC n° 123/2006, sendo

dever do Administrador comunicar à Receita Federal a situação ensejadora da exclusão do regime diferenciado. Por fim, tem-se que a
empresa arcará

Pregoeiro 20/04/2020
09:12:09

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - com as consequências do seu enquadramento irregular, mantendo o valor global ajustado.

Pregoeiro 20/04/2020
09:13:03

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - No mesmo diapasão encontra-se o acordão nº 341/2012-Plenário, relator ministro
Raimundo Carreiro: “a condição de optante pelo Simples Nacional não impede a empresa de participar de licitação cujo objeto envolva a
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cessão de mão de obra (Acórdão nº 2.798/2010 – Plenário)”. Mas a licitante que venha a ser contratada, “não poderá beneficiar-se da
condição de

Pregoeiro 20/04/2020
09:13:42

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - optante e estará sujeita à exclusão do Simples Nacional (...)”. O Tribunal, ao endossar
proposta do relator, decidiu: I) informar à CEAL sobre a necessidade de “incluir nos editais de suas licitações disposição no sentido de

que, em ocorrendo as hipóteses de que tratam os arts. 17, inciso XII, e 30, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006
Pregoeiro 20/04/2020

09:14:26
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - seja vedada à licitante, optante pelo Simples Nacional, a utilização dos benefícios

tributários do regime tributário diferenciado na proposta de preços e na execução contratual (com relação ao recolhimento de tributos),
ressaltando que, em caso de contratação, estará sujeita à exclusão obrigatória desse regime tributário diferenciado a contar do mês

seguinte
Pregoeiro 20/04/2020

09:14:49
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Desse modo, a micro ou pequena empresa arcará com as consequências de seu

enquadramento irregular no regime do Simples, tendo que manter o valor global ajustado, adequando a sua proposta ao regime
comum, cotando suas planilhas com tributação no lucro real ou presumido.

Pregoeiro 20/04/2020
09:15:41

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - 2º Enviar FAPweb para comprovação de Documento solicitado no Subitem 8.6.2 do Edital
02/2020 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis a apresentados na forma da lei, que

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
Pregoeiro 20/04/2020

09:16:09
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses

da data de apresentação da proposta: Obs.: A empresa enviou o Balanço Patrimonial referente ao exercício 2018
Pregoeiro 20/04/2020

09:17:29
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - 3º Providenciar, conforme subitem 7.2 7.8 A licitante classificada provisoriamente em

primeiro lugar deve encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance juntamente com a Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) ou documento apto a comprovar o FAP informado em sua

planilha de custos.
Pregoeiro 20/04/2020

09:17:51
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Será concedido um prazo de 2 (duas) horas para a regularização das situações.

Pregoeiro 20/04/2020
09:20:34

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Será feita nova convocação para envio dos documentos, vale ressaltar que a empresa tem
total conhecimento de que caso seja vencedora do certame, deverá solicitar de forma obrigatoria a sua exclusão no Simples Nacional no

mês subsequente ao da assinatura do contrato. A planilha de formação de preços no modulo que contempla o percentual para SESI,
SESC,....

Pregoeiro 20/04/2020
09:20:52

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - não deverá está zerado

Sistema 20/04/2020
09:21:23

Senhor fornecedor JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao grupo
G1.

20.160.892/0001-
03

20/04/2020
11:03:14

Os optantes pelo Simples Nacional, via de regra, estão impedidos de prestar serviços mediante cessão de mão de obra. Contudo, não há
este impedimento no caso das atividades previstas no 5º-C do art. 18 da LC 123/2006, quais sejam: II – serviço de vigilância, limpeza

ou conservação.
20.160.892/0001-

03
20/04/2020
11:04:09

Lei Complementar 123/2006, artigo 13º:§ 3º As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam
dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de

serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da CF
Sistema 20/04/2020

11:05:01
Senhor Pregoeiro, o fornecedor JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03, enviou o anexo para o grupo

G1.
Pregoeiro 20/04/2020

11:41:48
Prezados licitantes retornaremos às 13:30hs de hoje, será feita uma pausa para almoço

Pregoeiro 20/04/2020
13:31:10

Boa Tarde prezados licitantes!

Pregoeiro 20/04/2020
14:27:33

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Prezado licitante, favor fazer as devidas correções na planilha de formação de Preços. 1º)
Submódulo 1.2 – Pagamentos sem natureza remuneratória e incidência Falta memória de calculo

Pregoeiro 20/04/2020
14:29:05

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Pagamentos sem natureza remuneratória e incidência: Verificar INTRAJORNADA

Pregoeiro 20/04/2020 Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e
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14:30:13 Adicional de Férias - OBS: ENCARGO DO SUBMÓDULO 2.2 INCIDINDO SOBRE O SUBMÓDULO 2.1
Pregoeiro 20/04/2020

14:33:18
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições. Obs: SESI OU SESC.SENAI OU

SENAC. INCRA. Salário Educação. Obs.: Deverá ser colocados indicies de tributação de lucro Real ou Presumido, diferente do regime de
Simples Nacional, conforme: Acórdão n.º 341/2012-Plenário, TC-033.936/2011-0, rel. Min. Raimundo Carreiro, 15.2.2012.”

Pregoeiro 20/04/2020
14:34:19

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários. Reciclagem. Obs.: Fazer Memoria de
Calculo

Pregoeiro 20/04/2020
14:35:24

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado. Obs.: Formula Errada, Não se calcula
sobre a Remuneração.

Pregoeiro 20/04/2020
14:36:22

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado. Obs.: Formula
Errada, não se calcula sobre a remuneração

Pregoeiro 20/04/2020
14:39:15

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE. Obs.: Férias (Formula
errada, base de calculo modulo 1,2,3) Ausencias legais (Formula errada, base de calculo modulo 1,2,3). Licença Paternidade (Formula

errada, base de calculo modulo 1,2,3) Ausencia por acidente de trabalho (Formula errada, base de calculo modulo 1,2,3)
Pregoeiro 20/04/2020

14:40:27
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Afastamento Maternidade - NÃO SE APLICA Auxilio Doença - Formula Errada (Base de

calculo Modulos 1,2,3)
Pregoeiro 20/04/2020

14:42:04
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS. Uniformes: Dimensionamento errado para o Posto.

Equipamentos: Base de Calculo com depreciação
Pregoeiro 20/04/2020

14:42:50
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Todos os questionamento refere-se ao Posto Diurno

Pregoeiro 20/04/2020
14:45:26

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Quadro Resumo: Valor Total diferente do valor do lance na sessão publica do pregão.
Necessário também envio de Declaração da empresa assumindo total responsabilidade pelo desenquadramento do regime de simples
nacional no mês subsequente ao da assinatura do contrato, conforme acórdãos: Acordão nº 2798/2010-Plenário TCU e Acórdão n.º

341/2012-Plenário
Pregoeiro 20/04/2020

14:46:31
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Será concedido um prazo de 02 (duas horas) para o envio da planilha com as devidas

correções e da declaração acima mencionada.
Sistema 20/04/2020

14:47:03
Senhor fornecedor JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao grupo

G1.
Sistema 20/04/2020

16:35:09
Senhor Pregoeiro, o fornecedor JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03, enviou o anexo para o grupo

G1.
Pregoeiro 20/04/2020

16:56:36
Prezados Licitantes, retornaremos com a analise de documentação e habilitação no dia 22/04/2020 às 09:00hs, pois amanhã dia
21/04/2020 é feriado Nacional, sendo assim o processo prosseguirá no dia subsequente ao feriado, tenham todos uma boa noite.

Pregoeiro 22/04/2020
09:00:58

Bom dia prezados licitantes! retornaremos agora com analise de documentação, fiquem todos atentos!

Pregoeiro 22/04/2020
10:47:17

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Prezado licitante, será feita nova solicitação de envio de planilha com pequenas correções

Pregoeiro 22/04/2020
10:47:37

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Prezado Licitante, Informo que ocorreu um equívoco na solicitação de retirada das
alíquotas do Simples Nacional, após estudo aprofundado da situação específica, foi observada que na Lei Complementar 123/2006:

Pregoeiro 22/04/2020
10:47:56

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte I – […] XII – que realize cessão ou locação de mão-de-obra Por outro lado as Atividades
de Vigilância Patrimonial, Limpeza e Conservação que também é uma prestação de Serviços Contínuos de Cessão ou Locação de Mão-

de-obra,
Pregoeiro 22/04/2020

10:48:10
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ficarão de fora desta proibição, ou seja, podem ser optantes do Simples Nacional,

conforme diz o parágrafo 1º desse mesmo artigo, vejamos:
Pregoeiro 22/04/2020

10:51:38
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - § 1º As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste artigo não se

aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades referidas nos §§ 5º-B a 5º-E do art. 18 desta Lei
Complementar, ou as exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no caput deste artigo.

Pregoeiro 22/04/2020 Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - O parágrafo 5º C, Inciso VI do Artigo 18, diz textualmente a que estas atividades podem
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10:52:13 sim ser optantes do Simples nacional, vejamos 5º-C. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não

estará incluída no
Pregoeiro 22/04/2020

10:52:45
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei

Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis: I – […] VI –
serviço de vigilância, limpeza ou conservação

Pregoeiro 22/04/2020
10:53:55

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Bem como está exposto no Edital do certame: 5.15 Na presente licitação, a Microempresa
e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional para os itens do certame, nos

termos do art. 18, §5º-C, inciso VI, c/c § 5º-H, da Lei Complementar nº 123/2006.
Pregoeiro 22/04/2020

10:54:39
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Já no Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários. F – Reciclagem A empresa deve

retirar o valor, conforme estipulado no Edital, especificamente no: 6.18 É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação
de Preços: 6.18.3 rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação ou congêneres, pois tais p

Pregoeiro 22/04/2020
10:55:11

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Será feita nova convocação com prazo de 2 horas para envio da nova planilha de preços
com as devidas correções.

Sistema 22/04/2020
10:55:30

Senhor fornecedor JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao grupo
G1.

Pregoeiro 22/04/2020
11:26:23

Prezados licitantes ocorreu instabilidade do sistema em aproximadamente 20 minutos, esse tempo será acrecido do tempo inicial para a
empresa JRP VIGILANCIA

Pregoeiro 22/04/2020
11:27:07

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Prezada licitante ocorreu instabilidade do sistema em aproximadamente 20 minutos, esse
tempo será acrecido do tempo inicial para a empresa JRP VIGILANCIA

Sistema 22/04/2020
12:46:32

Senhor Pregoeiro, o fornecedor JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03, enviou o anexo para o grupo
G1.

Pregoeiro 22/04/2020
12:52:06

Prezados licitantes, entraremos em período de almoço, retornaremos às 14:30hs

Pregoeiro 22/04/2020
14:30:04

Boa Tarde prezados licitantes, iremos dá continuidade ao processo

Pregoeiro 22/04/2020
15:44:52

Prezados, Daremos continuidade ao processo amanhã às 09:00hs.

Pregoeiro 23/04/2020
09:03:15

Bom dia Prezados licitantes!

Pregoeiro 23/04/2020
09:03:35

Daremos continuidade ao processo

Pregoeiro 23/04/2020
10:17:04

Prezados licitantes, estamos analisando documentação e planilha de forma detalhada

Pregoeiro 23/04/2020
11:50:04

Prezados licitantes, daremos uma pausa para almoço e retornaremos às 13:40 de hoje.

Pregoeiro 23/04/2020
13:40:19

Boa Tarde, prezados licitantes, continuaremos com analise de planilha

Pregoeiro 23/04/2020
16:55:50

Prezados licitantes, tenham todos uma boa noite! retornaremos amanhã às 09:00hs

Pregoeiro 24/04/2020
09:02:59

Bom dia prezados licitantes!

Pregoeiro 24/04/2020
09:03:15

Vamos a continuidade de nosso processo

Pregoeiro 24/04/2020
09:03:33

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Prezado licitante, Bom Dia!

Pregoeiro 24/04/2020 Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Será feita algumas solicitações de correção na Planilha de Formação de Preços
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09:03:54
Pregoeiro 24/04/2020

09:06:02
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Obs.: A planilha de custos e formação de preços do vigilante está com valores previsto

para apenas 1 (um) profissional e não para o Posto. 1. Composição da Remuneração 1.1 Adicional Noturno – Fórmula de calculo difere
da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico

Bahia
Pregoeiro 24/04/2020

09:06:21
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SEGES -MP

Pregoeiro 24/04/2020
09:07:07

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Fórmula: (SALÁRIO BASE + ADICIONAL DE PERICULOSIDADE * 58,33% *35%) 58,33% =
7/12 horas, ou seja, em 58,33% da escala de 12 horas, é devido o pagamento de adicional noturno 35% = Percentual previsto na CCT

Pregoeiro 24/04/2020
09:07:49

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - 1.2 Hora noturna reduzida – Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo e previsto no
Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP. Fórmula:

SALÁRIO BASE + ADICIONAL DE PERICULOSIDADE * 8,33% * 1,35 8,33% = (Proporção da redução da hora noturna em percentual)
1,35 = incidência do

Pregoeiro 24/04/2020
09:08:02

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - adicional noturno sobre o valor da hora &#8594; 1 + alíquota do adicional noturno.

Pregoeiro 24/04/2020
09:08:21

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - 1.3 Dia do Vigilante – Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo Fórmula: ((R$
9,61*12*50%)/12) R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 12= Horas trabalhadas 50% = Proporcionalidade (probabilidade de o

empregado trabalhar 20/06) 12 = Meses do ano
Pregoeiro 24/04/2020

09:08:41
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - 1.4 Intervalo Intrajornada não usufruído pelo empregado – (Que é o nosso caso, pois o

empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo e previsto no
Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES -MP. Cláusula 49°

da CCT.
Pregoeiro 24/04/2020

09:08:58
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser concedido, ou ser

concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo 611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o
empregado por dia de trabalho em que não for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com

periculosidade, acrescida de 50%,
Pregoeiro 24/04/2020

09:09:13
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal parcela tem

caráter indenizatório, não incorpora ao salário para base de cálculo para encargos.
Pregoeiro 24/04/2020

09:09:28
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 1,5 = Acréscimo

50% 15 = Horas a repor
Pregoeiro 24/04/2020

09:10:00
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - 2. Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários 2.1 Transporte – Fórmula de calculo

difere da Planilha Modelo. Valor informado irrisório para cobertura de custo.
Pregoeiro 24/04/2020

09:10:19
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Fórmula: ((VALOR UNITÁRIO DA TARIFA * QUANTIDADE DE VALE TRANSPORTE DIÁRIO*
N° DE DIAS TRABALHADOS) – SALÁRIO BASE* 50% *6%) 50% = Desconto proporcional a quantidade de VT concedida período a que

se refere o trabalho 6% = Custo do beneficiário Obs.: Como são 2 profissionais por posto o número de dias trabalhado é igual a 30
(trinta). O valor

Pregoeiro 24/04/2020
09:10:35

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - unitário do VT é R$ 5,00 (cinco reais), conforme documento emitido pelo Diretoria de
Tributos e Arrecadação do Município de Serrinha.

Pregoeiro 24/04/2020
09:10:49

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - 3. Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente Os percentuais de custo de
reposição do profissional ausente incidem sobre a soma dos módulos 1, 2 e 3, Remuneração, Encargos e Benefícios Mensais e Diários e

Provisão para Rescisão, respectivamente.
Pregoeiro 24/04/2020

09:11:02
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Fórmulas: 3.1 Férias + adicional de férias MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 *

[(1+1/3)/12]/12 Módulo 1 = Remuneração Módulo 2 = Encargos e Benefícios (anuais, mensais e diários) Módulo 3 = Provisão para
rescisão 1+ 1/3 = Remuneração + Terço Constitucional 12 = Número de meses para computo de férias

Pregoeiro 24/04/2020
09:11:17

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - 3.2 Ausência por doença MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*((5/30)/12)*0,08*100 5
= Dias de ausência 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses 0,08 (8%) = Estimativa de ocorrência (IBGE)

100 = Transformação em percentual
Pregoeiro 24/04/2020 Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - 3.3 Ausência Paternidade MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*((5/30)/12)*0,02*100 5
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09:11:34 = Dias de ausência 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses 0,02 (2%) = Estimativa de ocorrência (IBGE)
100 = Transformação em percentual

Pregoeiro 24/04/2020
09:11:50

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - 3.4 Ausências legais MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*((2/30)/12)*100 2 = Número
de faltas estimadas (IBGE) 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses 100 = Transformação em percentual

Pregoeiro 24/04/2020
09:12:05

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - 3.5 Ausência por Acidente de trabalho MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*
((15/30)/12)*0,08*100 15= Dias de ausência cobertos pelo empregador 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de

12 meses 0,08 (8%) = Estimativa de ocorrência (IBGE) 100 = Transformação em percentual
Pregoeiro 24/04/2020

09:12:23
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - 3.6 Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada - Custo previsto no Submódulo 1.2 da

Planilha modelo – Pagamentos sem natureza remuneratória e incidência. Intervalo Intrajornada não usufruído pelo empregado – (Que é
o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula de calculo difere da Planilha

Modelo
Pregoeiro 24/04/2020

09:12:38
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de

Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES -MP. Cláusula 49° da CCT.
Pregoeiro 24/04/2020

09:12:53
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - 4. Módulo 5 – Insumos diversos 1. Materiais - Corrigir o item de equipamentos na planilha
observando a metodologia utilizada para calculo de depreciação dos equipamentos na Planilha de Custos e Formação de Preços modelo,

bem como a vida útil de cada item.
Pregoeiro 24/04/2020

09:13:07
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - 5. Módulo 6 – Custos indiretos, Tributos e Lucro 5.1 Custos Indiretos – Os custos indiretos

incide sobre a soma de todos os módulos. Na Planilha não está incidindo sobre o total do Módulo 1.
Pregoeiro 24/04/2020

09:13:23
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Fórmula: (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6)* X% (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6) =

Soma dos módulos X% = Percentual dos Custos Indiretos
Pregoeiro 24/04/2020

09:13:36
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - 5.2 Lucro - O Lucro incide sobre a soma de todos os módulos mais custos indiretos. Na

Planilha não está incidindo sobre o total do Módulo 1. Fórmula: [(M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6) + CUSTOS INDIRETOS] * X% X% =
Percentual de Lucro

Pregoeiro 24/04/2020
09:16:52

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Diante do cenário apresentado e da proposta de preço apresentado pela Licitante solicito
que seja enviada pela empresa Declaração de viabilidade de execução da prestação de serviços com os valores ofertados (Posto Diurno
= R$ 6.629,53 / Posto Noturno = R$ 7.987,37), visto que estão abaixo dos limites mínimo para a contratação de serviço de vigilância,

Pregoeiro 24/04/2020
09:17:09

Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - conforme previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço
de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP, disponível no endereço eletrônico:

<https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadernos-tecnicos-e-valores-limites?layout=edit&id=459 >
Pregoeiro 24/04/2020

09:17:32
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Para o posto diurno o valor ofertado está 16, 47% abaixo do valor mínimo dos valores

limite. Para o posto noturno o valor ofertado está 22% abaixo do valor mínimo dos valores limite.
Pregoeiro 24/04/2020

09:18:18
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Todavia, conforme disposição do TCU: O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas
“a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a

oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. (Acórdão 587/2012 – Plenário, Rel. Min. Ana Arraes)
Pregoeiro 24/04/2020

09:19:08
Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - Será feita nova convocação com prazo de 2 (duas) horas para envio da planilha com as

devidas correções bem como declaração que demosntre que a proposta da empresa é exequivel
Sistema 24/04/2020

09:19:27
Senhor fornecedor JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao grupo

G1.
Pregoeiro 24/04/2020

11:53:05
Prezados licitantes, rpor motivo de saude, estarei ausente no periodo do tarde, sendo assim retornaremos na segunda-feira

(27/04/2020) às 09:00hs, para continuidade de nosso processo/analise, Tenham todos um bom final de semana!
Pregoeiro 27/04/2020

09:16:37
Bom dia prezados licitante! Informo que ocorreu um pequeno problema no SIASGNET, sendo estabelecido agora

Pregoeiro 27/04/2020
09:17:09

Continuaremos com analise e convocação de documentos e planilha de formação de preços.

Sistema 27/04/2020
09:18:59

Senhor fornecedor JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao grupo
G1.

Pregoeiro 27/04/2020 Prezados licitantes, fiquem atentos as convocações e ao envio em tempo hábil dos documentos solicitados em Edital e Planilha de
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09:26:35 formação de preços ajustada ao ultimo lance enviado pelo licitante, a planilha de preços não deve ter nenhuma célula bloqueada bem
como deve está disponível as memorias de cálculos.

Sistema 27/04/2020
10:59:41

Senhor Pregoeiro, o fornecedor JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14, enviou o anexo para o grupo
G1.

Pregoeiro 27/04/2020
11:51:57

Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30hs de hoje.

Pregoeiro 27/04/2020
13:33:11

Prezados licitantes, retornamos para continuidade do processo

Pregoeiro 27/04/2020
16:13:51

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - Prezado Licitante, será feita a solicitação de algumas correções na Planilha de Preços

Pregoeiro 27/04/2020
16:16:23

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - Submódulo 4.1 - Ausências Legais BASE DE CÁLCULO DESSE MÓDULO É A SOMA DOS
MÓDULOS 1, 2 E 3 Por que não cotou as férias do Substituto? QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO

PROFISSIONAL AUSENTE BASE DE CÁLCULO DESSE MÓDULO É A SOMA DOS MÓDULOS 1, 2 E 3
Pregoeiro 27/04/2020

16:16:48
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - INTERVALO INTRAJORNADA NÃO USUFRUÍDO – CONFORME CCT Memória de Calculo: R$

(9,61*1,5)*15
Pregoeiro 27/04/2020

16:17:35
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS Uniformes - VALOR POR PROFISSIONAL TEM QUE

MULTIPLICAR PELO NÚMERO DE PROFISSIONAIS NO POSTO
Pregoeiro 27/04/2020

16:18:47
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários ((VALOR UNITÁRIO DA TARIFA *

QUANTIDADE DE VALE TRANSPORTE DIÁRIO* N° DE DIAS TRABALHADOS) – SALÁRIO BASE* 50% *6%)
Pregoeiro 27/04/2020

16:20:41
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 1.1 Adicional Noturno 35% das 22 às 05 hs (SALÁRIO

BASE + ADICIONAL DE PERICULOSIDADE * 58,33% *35%)
Pregoeiro 27/04/2020

16:21:17
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - Hora Noturna Reduzida. SALÁRIO BASE + ADICIONAL DE PERICULOSIDADE * 8,33% *

1,35
Pregoeiro 27/04/2020

16:22:19
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - REMUNERAÇÃO SEM INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS SOCIAIS 1.2 Adicional Boa

Permanencia Nivel I. ((SALARIO BASE * 8,5%*9)/12)
Pregoeiro 27/04/2020

16:23:23
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - Prêmio Adicional Noturno R$ 40,20/EMPREGADO/MÊS

Pregoeiro 27/04/2020
16:24:01

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - CENÁRIO DE ATENÇÃO PARA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA Diante do cenário
apresentado e da proposta de preço apresentado pela Licitante solicito demonstração/Declaração de viabilidade de execução da

prestação de serviços com os valores ofertados (Posto Diurno = R$ 6.641,60 / Posto Noturno = R$ 7.990,78), visto que estão abaixo
dos limites mínimo para a

Pregoeiro 27/04/2020
16:24:25

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - contratação de serviço de vigilância, conforme previsto no Estudo sobre a Composição dos
Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP, disponível no endereço eletrônico:

<https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadernos-tecnicos-e-valores-limites?layout=edit&id=459 >
Pregoeiro 27/04/2020

16:24:38
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - Para o posto diurno o valor ofertado está 16, 32% abaixo do valor mínimo dos valores

limite. Para o posto noturno o valor ofertado está 22% abaixo do valor mínimo dos valores limite.
Pregoeiro 27/04/2020

16:25:13
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - Será feita nova convocação com um tempo de 2 horas para envio das

correções/declaração acima solicitadas
Sistema 27/04/2020

16:25:35
Senhor fornecedor JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao grupo

G1.
03.394.369/0001-

14
27/04/2020
17:32:41

Sr. pregoeiro, solicitamos dilatação do prazo para concluir os ajustes solicitados.

Pregoeiro 27/04/2020
17:48:01

Prezado Fornecedor, o prazo sera diluído em mais 1 horas após o termino do prazo inicial

Pregoeiro 27/04/2020
17:48:56

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - Prezado licitante o prazo será diluido em mais 1 hora após o termino do prazo inicial

Sistema 27/04/2020 Senhor Pregoeiro, o fornecedor JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14, enviou o anexo para o grupo
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18:23:46 G1.
Pregoeiro 27/04/2020

18:35:18
Prezados licitantes retornaremos amanhã às 09:00hs, tenham todos uma boa noite!

Pregoeiro 28/04/2020
09:03:31

Bom dia, Prezados licitantes! Daremos continuidade ao nosso processo

Pregoeiro 28/04/2020
09:11:50

Bom dia, Prezados licitantes! Daremos continuidade ao nosso processo

Pregoeiro 28/04/2020
10:03:53

Prezados ocorreu um problema de conexão e o mesmo foi restabelecido agora

Pregoeiro 28/04/2020
10:04:51

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - Prezado licitante, será feito o cancelamento de aceitação, pois foi verificado pontos a
serem corrigidos na planilha de formação de preços, sendo assim será feita nova convocação para envio da planilha com as devidas

correções
03.394.369/0001-

14
28/04/2020
10:12:31

Fico no aguardo da convocação.

Pregoeiro 28/04/2020
11:03:50

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - Prezado licitante, Segue correções a serem realizadas

Pregoeiro 28/04/2020
11:04:10

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DE REMUNERAÇÃO C – Adicional Noturno – Fórmula de
calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância –

Caderno Técnico Bahia da SEGES -MP. Fórmula: (SALÁRIO BASE + ADICIONAL DE PERICULOSIDADE * 58,33% *35%) 58,33% = 7/12
horas, ou seja, em 58,33% da es

Pregoeiro 28/04/2020
11:04:45

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - escala de 12 horas, é devido o pagamento de adicional noturno

Pregoeiro 28/04/2020
11:04:58

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - 35% = Percentual previsto na CCT

Pregoeiro 28/04/2020
11:05:14

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - D – Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição
dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP.

Pregoeiro 28/04/2020
11:05:28

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - Fórmula: SALÁRIO BASE + ADICIONAL DE PERICULOSIDADE * 8,33% * 1,35 8,33% =
(Proporção da redução da hora noturna em percentual) 1,35 = incidência do adicional noturno sobre o valor da hora &#8594; 1 +

alíquota do adicional noturno.
Pregoeiro 28/04/2020

11:05:47
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - SUBMÓDULO 1.2 – REMUNERAÇÃO SEM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS B –

Adicional de Boa Permanência – Previsto Cláusula 13° da CCT 2018/2019. Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo
Pregoeiro 28/04/2020

11:05:59
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - Fórmula: ((SALARIO BASE * 8,5%*9)/12) 8,5%= Índice previsto na CCT 9 = Meses de

concessão 12= Meses
Pregoeiro 28/04/2020

11:06:17
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - D – Intervalo Intrajornada não usufruído - Artigo 71 da CLT. Cláusula 49° CCT 2018/2019
(Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula de calculo difere da
Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia

Pregoeiro 28/04/2020
11:06:32

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - da SEGES -MP. Cláusula 49° da CCT.

Pregoeiro 28/04/2020
11:06:52

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - 3. PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser concedido, ou ser
concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo 611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o

empregado por dia de trabalho em que não for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com
periculosidade, acrescida

Pregoeiro 28/04/2020
11:07:25

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - de 50%,conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal parcela
tem caráter indenizatório, não incorpora ao salário para base de cálculo para encargos.

Pregoeiro 28/04/2020
11:07:40

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 1,5 = Acréscimo
50% 15 = Horas a repor

Pregoeiro 28/04/2020 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - SUBMÓDULO 2.2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS A – Vale-Transporte – Fórmula de
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11:07:53 calculo difere da Planilha Modelo Fórmula:
Pregoeiro 28/04/2020

11:08:13
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ((VALOR UNITÁRIO DA TARIFA * QUANTIDADE DE VALE TRANSPORTE DIÁRIO* N° DE
DIAS TRABALHADOS) – SALÁRIO BASE* 50% *6%) 50% = Desconto proporcional a quantidade de VT concedida período a que se

refere o trabalho 6% = Custo do beneficiário
Pregoeiro 28/04/2020

11:08:40
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE - Os percentuais de

custo de reposição do profissional ausente incidem sobre a soma dos módulos 1, 2 e 3, Remuneração, Encargos e Benefícios Mensais e
Diários e Provisão para Rescisão, respectivamente, conforme Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de

Vigilância – Caderno
Pregoeiro 28/04/2020

11:08:57
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - Técnico Bahia da SEGES -MP.

Pregoeiro 28/04/2020
11:09:24

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - Fórmulas: A – Férias + adicional de férias O custo de férias referente a este módulo diz
respeito ao substituto enquanto que o do submódulo 2.1 B diz respeito a férias do titular, por isso os dois devem contar na planilha.

Pregoeiro 28/04/2020
11:10:24

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 *[(1+1/3)/12]/12 Módulo 1 = Remuneração
Módulo 2 = Encargos e Benefícios (anuais, mensais e diários) Módulo 3 = Provisão para rescisão 1+ 1/3 = Remuneração + Terço

Constitucional 12 = Número de meses para computo de férias
Pregoeiro 28/04/2020

11:10:36
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - B – Ausência por doença MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*((5/30)/12)*0,08*100 5
= Dias de ausência 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses 0,08 (8%) = Estimativa de ocorrência (IBGE)

100 = Transformação em percentual
Pregoeiro 28/04/2020

11:10:49
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - C – Ausência Paternidade MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*((5/30)/12)*0,02*100 5
= Dias de ausência 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses 0,02 (2%) = Estimativa de ocorrência (IBGE)

100 = Transformação em percentual
Pregoeiro 28/04/2020

11:11:02
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - D – Ausências legais MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*((2/30)/12)*100 2 = Número
de faltas estimadas (IBGE) 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses 100 = Transformação em percentual

Pregoeiro 28/04/2020
11:13:04

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - E – Ausência por Acidente de trabalho MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*
((15/30)/12)*0,08*100 15= Dias de ausência cobertos pelo empregador 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de

12 meses 0,08 (8%) = Estimativa de ocorrência (IBGE) 100 = Transformação em percentual
Pregoeiro 28/04/2020

11:14:02
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS A – Uniformes – Valor por profissional tem que

multiplicar pelo número de profissionais no posto.
Pregoeiro 28/04/2020

11:14:32
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - OBSERVAÇÃO: O licitante deverá transportar todas as correções para a sua Planilha de

Custos e Formação de Preços.
Pregoeiro 28/04/2020

11:17:23
Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - Será feita nova convocação com prazo de 2 horas para envio, com todas as correções

feitas
Sistema 28/04/2020

11:17:38
Senhor fornecedor JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao grupo

G1.
03.394.369/0001-

14
28/04/2020
11:31:56

Sr. pregoeiro, os resultados descritos nas formulas informadas nas planilhas, divergem dos valores contidos em CCT vigente, desta
forma não teremos como atender.

Pregoeiro 28/04/2020
11:55:32

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - Prezado licitante as formulas foram extraídas da CCT vigente e do Caderno Técnico da
Bahia da SEGES -MP, dessa forma pela não adequação a planilha de formação de preços será procedida a recusa da proposta de preços.

Pregoeiro 28/04/2020
11:57:38

Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA -
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/Cadernostecnicos/Cadernos2018/CT_VIG_BA_2018.pdf.

Pregoeiro 28/04/2020
11:59:37

Prezados licitantes, retornaremos às 13:30 para continuidade do processo.

Pregoeiro 28/04/2020
11:59:49

Bom almoço a todos!

Pregoeiro 28/04/2020
13:31:19

Boa Tarde prezados licitantes! retornamos com as nossas atividades

Sistema 28/04/2020 Senhor fornecedor JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14, o prazo para envio de anexo para o grupo
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13:33:18 G1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema 28/04/2020

13:33:34
Senhor fornecedor VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.542.518/0001-08, solicito o envio do anexo

referente ao grupo G1.
Pregoeiro 28/04/2020

13:35:23
Para VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES EIRELI - Prezado licitante, a Planilha de formação de preços devem conter todas

as celulas desbloquedas bem como as memorias de calculos presentes
Pregoeiro 28/04/2020

15:49:03
A etapa fechada foi reiniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 354.000,0000 R$ 358.603,2000

R$ 365.605,4400, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:54:02 do dia 28/04/2020.
Sistema 28/04/2020

15:54:03
O fornecedor da proposta no valor de R$ 354.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item G1.

Sistema 28/04/2020
15:54:03

O fornecedor da proposta no valor de R$ 358.603,2000 não enviou lance único e fechado para o item G1.

Sistema 28/04/2020
15:54:03

O fornecedor da proposta no valor de R$ 365.605,4400 não enviou lance único e fechado para o item G1.

Pregoeiro 28/04/2020
15:54:03

A etapa fechada foi reiniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 366.950,8600 R$ 372.310,0000
R$ 385.561,3300, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:59:03 do dia 28/04/2020.

Sistema 28/04/2020
15:59:03

O fornecedor da proposta no valor de R$ 366.950,8600 não enviou lance único e fechado para o item G1.

Sistema 28/04/2020
15:59:03

O fornecedor da proposta no valor de R$ 372.310,0000 não enviou lance único e fechado para o item G1.

Sistema 28/04/2020
15:59:03

O fornecedor da proposta no valor de R$ 385.561,3300 não enviou lance único e fechado para o item G1.

Pregoeiro 28/04/2020
15:59:03

A etapa fechada foi reiniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 387.556,1900 R$ 399.559,4400
R$ 407.928,4700, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:04:03 do dia 28/04/2020.

Sistema 28/04/2020
16:04:03

O fornecedor da proposta no valor de R$ 387.556,1900 não enviou lance único e fechado para o item G1.

Sistema 28/04/2020
16:04:03

O fornecedor da proposta no valor de R$ 399.559,4400 não enviou lance único e fechado para o item G1.

Sistema 28/04/2020
16:04:03

O fornecedor da proposta no valor de R$ 407.928,4700 não enviou lance único e fechado para o item G1.

Pregoeiro 28/04/2020
16:04:03

A etapa fechada foi reiniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 422.731,6800 R$ 427.850,5200
R$ 431.513,4000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:09:03 do dia 28/04/2020.

Sistema 28/04/2020
16:09:04

O fornecedor da proposta no valor de R$ 422.731,6800 não enviou lance único e fechado para o item G1.

Sistema 28/04/2020
16:09:04

O fornecedor da proposta no valor de R$ 427.850,5200 não enviou lance único e fechado para o item G1.

Sistema 28/04/2020
16:09:04

O fornecedor da proposta no valor de R$ 431.513,4000 não enviou lance único e fechado para o item G1.

Pregoeiro 28/04/2020
16:09:04

A etapa fechada foi reiniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 431.600,0800, poderá enviar
um lance único e fechado até às 16:14:03 do dia 28/04/2020.

Sistema 28/04/2020
16:14:04

O fornecedor da proposta no valor de R$ 431.600,0800 não enviou lance único e fechado para o item G1.

Sistema 28/04/2020
16:14:04

A etapa fechada do item G1 foi encerrada.

Sistema 28/04/2020
16:14:04

O item G1 está encerrado.

Sistema 28/04/2020 Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade
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16:14:04 "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema 28/04/2020

16:19:12
Senhor fornecedor LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.559.912/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao grupo

G1.
Sistema 28/04/2020

17:58:24
Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.559.912/0001-63, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 28/04/2020
18:09:19

Prezados licitantes, retornaremos amanhã às 09:00hs, tenham todos uma boa noite

Pregoeiro 29/04/2020
09:00:52

Bom dia Prezados licitantes!

Pregoeiro 29/04/2020
09:01:18

Retornamos com a nossa analise de documentação/planilha de formação de preços

Pregoeiro 29/04/2020
11:19:58

Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - Prezado licitante, após analise minuciosa da planilha será feita a convocação para as
correções abaixo:

Pregoeiro 29/04/2020
11:20:32

Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DE REMUNERAÇÃO C – Adicional Noturno: Fórmula de calculo
difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno

Técnico Bahia da SEGES -MP.
Pregoeiro 29/04/2020

11:20:51
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - Fórmula: (SALÁRIO BASE + ADICIONAL DE PERICULOSIDADE * 58,33% *35%) 58,33% =
7/12 horas, ou seja, em 58,33% da escala de 12 horas, é devido o pagamento de adicional noturno 35% = Percentual previsto na CCT

Pregoeiro 29/04/2020
11:21:08

Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - D –Hora Noturna Reduzida: Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo e previsto no
Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP.

Pregoeiro 29/04/2020
11:21:24

Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - Fórmula: SALÁRIO BASE + ADICIONAL DE PERICULOSIDADE * 8,33% * 1,35 8,33% =
(Proporção da redução da hora noturna em percentual) 1,35 = incidência do adicional noturno sobre o valor da hora &#8594; 1 +

alíquota do adicional noturno.
Pregoeiro 29/04/2020

11:21:40
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - SUBMÓDULO 1.2 – REMUNERAÇÃO SEM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS A – Adicional

de Boa Permanência – Previsto Cláusula 13° da CCT 2018/2019. Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo
Pregoeiro 29/04/2020

11:22:06
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - Fórmula: ((SALARIO BASE * 8,5%*9)/12) 8,5%= Índice previsto na CCT 9 = Meses de

concessão 12= Meses
Pregoeiro 29/04/2020

11:22:26
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - B – Intervalo Intrajornada não usufruído - Artigo 71 da CLT. Cláusula 49° CCT 2018/2019

(Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula de calculo difere da
Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia

Pregoeiro 29/04/2020
11:22:40

Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - da SEGES -MP. Cláusula 49° da CCT.

Pregoeiro 29/04/2020
11:22:53

Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser concedido, ou ser
concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo 611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o

empregado por dia de trabalho em que não for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com
periculosidade, acrescida de 50%,

Pregoeiro 29/04/2020
11:23:08

Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal parcela tem caráter
indenizatório, não incorpora ao salário para base de cálculo para encargos.

Pregoeiro 29/04/2020
11:23:20

Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 1,5 = Acréscimo 50%
15 = Horas a repor

Pregoeiro 29/04/2020
11:23:39

Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - SUBMÓDULO 2..2– BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS (Encargos previdenciários, FGTS e
outras contribuições)

Pregoeiro 29/04/2020
11:24:00

Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - G – Seguro Acidente do Trabalho – SAT ou RAT - Solicito FAP WEB, para comprovação.

Pregoeiro 29/04/2020
11:24:25

Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - SUBMÓDULO 2..3 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS A – Vale-Transporte – Fórmula de
calculo difere da Planilha Modelo conforme Caderno Técnico Bahia da SEGES -MP. Verificar valor informado de Vale Transporte pelo

Licitante
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Pregoeiro 29/04/2020
11:24:40

Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - Fórmula: ((VALOR UNITÁRIO DA TARIFA * QUANTIDADE DE VALE TRANSPORTE DIÁRIO* N°
DE DIAS TRABALHADOS) – SALÁRIO BASE* 50% *6%) 50% = Desconto proporcional a quantidade de VT concedida período a que se

refere o trabalho 6% = Custo do beneficiário
Pregoeiro 29/04/2020

11:24:59
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE - Os percentuais de custo
de reposição do profissional ausente incidem sobre a soma dos módulos 1, 2 e 3, Remuneração, Encargos e Benefícios Mensais e Diários
e Provisão para Rescisão, respectivamente, conforme Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância –

Caderno
Pregoeiro 29/04/2020

11:25:14
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - Bahia da SEGES -MP.

Pregoeiro 29/04/2020
11:25:29

Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - Fórmulas: A – Férias + adicional de férias O custo de férias referente a este módulo diz
respeito ao substituto enquanto que o do submódulo 2.1 B diz respeito a férias do titular, por isso os dois devem contar na planilha.

Pregoeiro 29/04/2020
11:25:41

Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 *[(1+1/3)/12]/12 Módulo 1 = Remuneração Módulo 2
= Encargos e Benefícios (anuais, mensais e diários) Módulo 3 = Provisão para rescisão 1+ 1/3 = Remuneração + Terço Constitucional

12 = Número de meses para computo de férias
Pregoeiro 29/04/2020

11:26:00
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - B – Ausência por doença MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*((5/30)/12)*0,08*100 5 =
Dias de ausência 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses 0,08 (8%) = Estimativa de ocorrência (IBGE)

100 = Transformação em percentual
Pregoeiro 29/04/2020

11:26:13
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - C – Ausência Paternidade MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*((5/30)/12)*0,02*100 5 =
Dias de ausência 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses 0,02 (2%) = Estimativa de ocorrência (IBGE)

100 = Transformação em percentual
Pregoeiro 29/04/2020

11:26:25
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - D – Ausências legais MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*((2/30)/12)*100 2 = Número

de faltas estimadas (IBGE) 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses 100 = Transformação em percentual
Pregoeiro 29/04/2020

11:26:39
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - E – Ausência por Acidente de trabalho MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*

((15/30)/12)*0,08*100 15= Dias de ausência cobertos pelo empregador 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de
12 meses 0,08 (8%) = Estimativa de ocorrência (IBGE) 100 = Transformação em percentual

Pregoeiro 29/04/2020
11:27:00

Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS A – Uniformes – Não cotou Jaqueta, capa de chuva, capa
para colete balístico e cotou meia que não estava previsto. No posto noturno o valor unitário da planilha deu R$ 27,00 e não R$ 37,67.
B, C, D - Não considerou calculo de depreciação dos equipamentos e materiais. Observar lista de materiais e equipamentos solicitados

no TR
Pregoeiro 29/04/2020

11:27:14
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, LUCRO, TRIBUTOS A – Custos Indiretos: O Percentual de

custos indiretos deve ser aplicado sobre a soma dos módulos 1, 2, 3, 4, 5.
Pregoeiro 29/04/2020

11:27:26
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - Fórmula: (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6)* X% (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6) = Soma

dos módulos X% = Percentual dos Custos Indiretos
Pregoeiro 29/04/2020

11:27:38
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - C- tributos – Os tributos usam como base de calculo a soma dos módulos + custos indiretos

+ lucro esse valor é dividido por 100 menos total de tributos e esse resultado é dividido por 100.
Pregoeiro 29/04/2020

11:27:54
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - Fórmula: SUBTOTAL PARA CÁLCULO = SOMA DOS MÓDULOS + CUSTOS INDIRETOS +

LUCRO BASE DE CÁLCULO PARA TRIBUTOS = (SUBTOTAL PARA CALCULO/((100 -TOTAL DE TRIBUTOS)/100))
Pregoeiro 29/04/2020

11:28:14
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - De acordo aos valores informados pelo licitante na Planilha de Custos do Posto Noturno:

SUBTOTAL PARA CÁLCULO = 7.269,73 BASE DE CÁLCULO PARA TIBUROS = (7.269,73/ ((100-7,25)/100)) = 8.014,68
Pregoeiro 29/04/2020

11:28:33
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO Na Planilha do Posto Noturno não colocou na
Linha E o valor total do Módulo 5; na linha F a soma não bate com o total do Móodulo 6. O valor total do Posto não bate com a soma do

total dos Módulos + Custos Indiretos + Tributos + Lucro
Pregoeiro 29/04/2020

11:28:47
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - OBSERVAÇÃO: O licitante deverá transportar todas as correções para a sua Planilha de

Custos e Formação de Preços. As correções no que couber servem para as Planilhas de Custos dos postos noturno e diurno.
Pregoeiro 29/04/2020

11:29:16
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - CENÁRIO DE ATENÇÃO PARA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA Diante do cenário apresentado
e da proposta de preço apresentado pela Licitante solicito que seja avaliada a viabilidade de execução da prestação de serviços com os

valores ofertados (Posto Diurno = R$ 6.750,60 / Posto Noturno = R$ 8.000,00)
Pregoeiro 29/04/2020 Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - visto que estão abaixo dos limites mínimo para a contratação de serviço de vigilância,
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11:29:29 conforme previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da
SEGES-MP, disponível no endereço eletrônico: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadernos-tecnicos-e-valores-

limites?layout=edit&i
Pregoeiro 29/04/2020

11:29:47
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - Para o posto diurno o valor ofertado está aproximadamente 16, 00% abaixo do valor mínimo
dos valores limite. Para o posto noturno o valor ofertado está aproximadamente 22% abaixo do valor mínimo dos valores limite. OBS.:

Deve o licitante enviar Declaração de Exequibilidade da proposta.
Pregoeiro 29/04/2020

11:30:25
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - Solicito documento de comprovação da faixa de enquadramento no Simples Nacional para a

Administração verificar o percentual do ISS O resultado da DRE não esta refletido no balanco patrimonial, mas especificamente, no
patrimonio liquido, os dois primeiros índices do Balanço apresentado estão calculado incorretamente, pois o ativo realizado a longo

prazo
Pregoeiro 29/04/2020

11:30:38
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - (ativo não circulante), não foi computado no calculo. Favor fazer as correções.

Pregoeiro 29/04/2020
11:31:10

Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - Será feita nova convocação de anexo para a apresentação das correções em um prazo de 02
(duas) horas.

18.559.912/0001-
63

29/04/2020
11:31:17

Bom dia Senhor Pregoeiro. Tendo em vista que as solicitações de alterações na planilha de custo apresentada, diferem da CCT vigente,
ficamos impossibilitados de fazer tais alterações pelo fato de onerar custos para o cliente, pois tais cálculos só fazem aumentar o valor

final do contrato, comprovando que nenhuma empresa cadastrou planilha dessa maneira
Sistema 29/04/2020

11:31:23
Senhor fornecedor LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.559.912/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao grupo

G1.
Pregoeiro 29/04/2020

12:05:11
Teremos uma pausa para o horário de almoço, retornaremos às 13:30hs

Pregoeiro 29/04/2020
12:10:04

Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - Prezado licitante, Os cálculos foram feito com base no Caderno Técnico para Vigilância no
Estado da Bahia - com base na CCT 2018/2019 vigente da Categoria e estão disponíveis no endereço eletrônico:

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/Cadernostecnicos/Cadernos2018/CT_VIG_BA_2018.pdf
Pregoeiro 29/04/2020

12:10:41
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - Ressalto ainda que a planilha modelo foi disponibilizada para que os licitantes se guiassem

por ela e que toda memória de calculo e sua base legal encontra-se na mesma Planilha
Pregoeiro 29/04/2020

13:30:53
Boa Tarde! Prezados licitantes retornaremos com o nosso processo

Sistema 29/04/2020
13:44:11

Senhor fornecedor CONTINUA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 20.129.914/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao
grupo G1.

Sistema 29/04/2020
14:52:19

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

Sistema 29/04/2020
14:52:19

Sr. Fornecedor BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CPF/CNPJ 01.019.747/0001-54 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 14:57:19 do dia 29/04/2020.

Acesse a fase de lance.
Sistema 29/04/2020

14:57:27
O item G1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:57:21 de 29/04/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo

fornecedor BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CPF/CNPJ 01.019.747/0001-54.
Sistema 29/04/2020

14:57:27
O item G1 está encerrado.

Sistema 29/04/2020
14:57:27

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

Pregoeiro 29/04/2020
15:40:21

Para CONTINUA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - Prezada empresa o tempo para envio da planilha reajusta está terminando

Sistema 29/04/2020
15:51:05

Senhor fornecedor GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.797.404/0001-10, solicito o envio do anexo
referente ao grupo G1.

Sistema 29/04/2020
15:52:10

O item G1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
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Sistema 29/04/2020
15:52:11

Sr. Fornecedor BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CPF/CNPJ 01.019.747/0001-54 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 15:57:10 do dia 29/04/2020.

Acesse a fase de lance.
Sistema 29/04/2020

15:57:16
O item G1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:57:11 de 29/04/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo

fornecedor BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CPF/CNPJ 01.019.747/0001-54.
Sistema 29/04/2020

15:57:16
O item G1 está encerrado.

Sistema 29/04/2020
15:57:17

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

Sistema 29/04/2020
16:01:43

Senhor fornecedor GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.797.404/0001-10, solicito o envio do anexo
referente ao grupo G1.

Sistema 29/04/2020
16:07:29

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.797.404/0001-10, enviou o
anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 29/04/2020
16:54:01

Prezados licitantes, retornaremos amanhã às 08:00hs, tenham todos uma boa noite!

Pregoeiro 30/04/2020
08:03:45

Bom dia! Prezados licitantes retornamos com o nosso processo

Pregoeiro 30/04/2020
09:37:44

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Prezado licitante, foi feita a analise da planilha de formação de preços e
documentação de habilitação, será necessária algumas correções:

Pregoeiro 30/04/2020
09:38:03

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DE REMUNERAÇÃO C – Adicional Noturno:
Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de

Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES -MP.
Pregoeiro 30/04/2020

09:38:14
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Fórmula: (SALÁRIO BASE + ADICIONAL DE PERICULOSIDADE * 58,33%

*35%) 58,33% = 7/12 horas, ou seja, em 58,33% da escala de 12 horas, é devido o pagamento de adicional noturno 35% =
Percentual previsto na CCT

Pregoeiro 30/04/2020
09:38:28

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - D –Hora Noturna Reduzida: Não está prevista na Planilha de Custos. Está
prevista no § 1º do art. 73 da CLT. Cláusula 14° CCT 2018/2019 Fórmula de calculo previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos

dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP.
Pregoeiro 30/04/2020

09:38:42
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Fórmula: SALÁRIO BASE + ADICIONAL DE PERICULOSIDADE * 8,33% *

1,35 8,33% = (Proporção da redução da hora noturna em percentual) 1,35 = incidência do adicional noturno sobre o valor da hora
&#8594; 1 + alíquota do adicional noturno.

Pregoeiro 30/04/2020
09:39:29

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - SUBMÓDULO 1.2 – REMUNERAÇÃO SEM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS
SOCIAIS A – Adicional de Boa Permanência – Previsto Cláusula 13° da CCT 2018/2019. Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo.

Considera-se 9 meses, pois só é contado a partir do 3° mês de atividade do funcionário.
Pregoeiro 30/04/2020

09:39:50
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Fórmula: ((SALARIO BASE * 8,5%*9)/12) 8,5%= Índice previsto na CCT

9 = Meses de concessão 12= Meses
Pregoeiro 30/04/2020

09:40:30
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - B – Intervalo Intrajornada não usufruído - Artigo 71 da CLT. Cláusula 49°
CCT 2018/2019 (Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula de

calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância –
Caderno Técnico Bahia

Pregoeiro 30/04/2020
09:40:44

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - da SEGES -MP. Cláusula 49° da CCT.

Pregoeiro 30/04/2020
09:40:58

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser
concedido, ou ser concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo 611-B, todos da CLT, obrigadas a
indenizar o empregado por dia de trabalho em que não for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com

periculosidade, acrescida de 50%,c
Pregoeiro 30/04/2020

09:41:13
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal

parcela tem caráter indenizatório, não incorpora ao salário para base de cálculo para encargos.
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Pregoeiro 30/04/2020
09:41:28

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 1,5
= Acréscimo 50% 15 = Horas a repor

Pregoeiro 30/04/2020
09:41:42

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS (ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS)
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Pregoeiro 30/04/2020
09:41:53

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - B – Férias + adicional de férias. Não foi previsto na Planilha de Custos e
Formação de Preços este custo. O custo de férias referente a este módulo diz respeito ao titular enquanto que o do Módulo 4 - Custo de

Reposição do Profissional Ausente, linha A diz respeito a férias do substituto, por isso os dois devem constar na planilha.
Pregoeiro 30/04/2020

09:42:12
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Fórmula: REMUNERAÇÃO * 12,10% 12,10% = Corresponde a

remuneração + o terço constitucional
Pregoeiro 30/04/2020

09:42:55
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - SUBMÓDULO 2..2– BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS (Encargos

previdenciários, FGTS e outras contribuições) O cálculo para esse módulo incide sobre os Módulos 1 (Remuneração) e o Submódulo 2.1
– 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias.

Pregoeiro 30/04/2020
09:43:17

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - A – INSS (20%) REMUNERAÇÃO + 13°, FÉRIAS E ADICIONAL DE FERIAS
*20% B-SESI OU SESC (1,5%): REMUNERAÇÃO + 13°, FÉRIAS E ADICIONAL DE FERIAS *1,5% C – SENAI OU SENAC (1%):

REMUNERAÇÃO + 13°, FÉRIAS E ADICIONAL DE FERIAS * 1% D - INCRA (0,2%): REMUNERAÇÃO + 13°, FÉRIAS E ADICIONAL DE
FERIAS * 0,2%

Pregoeiro 30/04/2020
09:43:38

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - E- SALÁRIO EDUCAÇÃO (2,5%): REMUNERAÇÃO + 13°, FÉRIAS E
ADICIONAL DE FERIAS * 2,5% F- FGTS (8%): REMUNERAÇÃO + 13°, FÉRIAS E ADICIONAL DE FERIAS *8% G- SEGURO ACIDENTE
TRABALHO: REMUNERAÇÃO + 13°, FÉRIAS E ADICIONAL DE FERIAS *XX% XX% = Grau de Risco da Atividade Preponderante * FAP

Original
Pregoeiro 30/04/2020

09:43:52
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - H-SEBRAE (0,6%): REMUNERAÇÃO + 13°, FÉRIAS E ADICIONAL DE

FERIAS *0,60%
Pregoeiro 30/04/2020

09:44:08
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - SUBMÓDULO 2..3 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS A – Vale-

Transporte – Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo conforme Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP. Valor informado pelo licitante
difere do valor real, informado na licitação que é R$ 5,00.

Pregoeiro 30/04/2020
09:44:24

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Fórmula: ((VALOR UNITÁRIO DA TARIFA * QUANTIDADE DE VALE
TRANSPORTE DIÁRIO* N° DE DIAS TRABALHADOS) – SALÁRIO BASE* 50% *6%) 50% = Desconto proporcional a quantidade de VT

concedida período a que se refere o trabalho 6% = Custo do beneficiário
Pregoeiro 30/04/2020

09:44:41
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - C – Assistência Médica Participativa – O valor mínimo para assistência

médica é de R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais), conforme parágrafo sexto da cláusula sexagésima oitava da CCT. PARÁGRAFO
SEXTO – Fica convencionada a atualização do valor mínimo mensal do Plano de Saúde definido na Cláusula Segunda do “Termo Aditivo”

mencionado no pa 153,00
Pregoeiro 30/04/2020

09:44:54
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - (cento e cinqüenta e três reais), durante o período de vigência da

presente CCT.
Pregoeiro 30/04/2020

09:45:04
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Fórmula: R$ 153,00 X 2/3 = R$ 102,00

Pregoeiro 30/04/2020
09:45:18

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - MÓDULO 3-PROVISÃO PARA RESCISÃO A – Aviso Prévio Indenizado –
Justificar uso do percentual D – Aviso Prévio Trabalhado – Justificar Uso do percentual E – Incidência do submódulo 2..2 sobre o Aviso

Prévio Trabalhado: fórmula de calculo difere da Planilha Modelo.
Pregoeiro 30/04/2020

09:45:39
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Fórmula: APT * ENCARGOS DO SUBMÓDULO 2.2 F – Multa do FGTS do

Aviso Prévio Trabalhado: Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo.
Pregoeiro 30/04/2020

09:45:49
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Fórmula: REMUNERAÇÃO*(0,08*0,4*X% (estatística)) 8%= Montante a

ser recolhido mensalmente a título de FGTS 40% = Multa relativa ao FGTS para rescisão sem justa causa X% = Dado estatístico,
empregados que cumprem a aviso prévio trabalhado

Pregoeiro 30/04/2020
09:46:10

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE - Os
percentuais de custo de reposição do profissional ausente incidem sobre a soma dos módulos 1, 2 e 3, Remuneração, Encargos e

Benefícios Mensais e Diários e Provisão para Rescisão, respectivamente, conforme Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores
Limites Serviço de Vigilância – Caderno
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Pregoeiro 30/04/2020
09:46:27

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Fórmulas: A – Férias + adicional de férias: Percentual equivocado. O
custo de férias referente a este módulo diz respeito ao substituto enquanto que o do submódulo 2.1 B diz respeito a férias do titular,

por isso os dois devem constar na planilha.
Pregoeiro 30/04/2020

09:46:39
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 *[(1+1/3)/12]/12 Módulo 1 =

Remuneração Módulo 2 = Encargos e Benefícios (anuais, mensais e diários) Módulo 3 = Provisão para rescisão 1+ 1/3 = Remuneração
+ Terço Constitucional 12 = Número de meses para computo de férias

Pregoeiro 30/04/2020
09:46:52

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - B – Ausência por doença MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*
((5/30)/12)*0,08*100 5 = Dias de ausência 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses 0,08 (8%) =

Estimativa de ocorrência (IBGE) 100 = Transformação em percentual
Pregoeiro 30/04/2020

09:47:09
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - C – Ausência Paternidade MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*
((5/30)/12)*0,02*100 5 = Dias de ausência 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses 0,02 (2%) =

Estimativa de ocorrência (IBGE) 100 = Transformação em percentual
Pregoeiro 30/04/2020

09:47:22
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - D – Ausências legais MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*

((2/30)/12)*100 2 = Número de faltas estimadas (IBGE) 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses 100 =
Transformação em percentual

Pregoeiro 30/04/2020
09:47:37

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - E – Ausência por Acidente de trabalho MÓDULO 1 + MÓDULO 2 +
MÓDULO 3*((15/30)/12)*0,08*100 15= Dias de ausência cobertos pelo empregador 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído

ao longo de 12 meses 0,08 (8%) = Estimativa de ocorrência (IBGE) 100 = Transformação em percentual
Pregoeiro 30/04/2020

09:47:53
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS B - Equipamentos Gerais e EPIs– Não
considerou calculo de depreciação dos equipamentos e materiais. Observar lista de materiais e equipamentos solicitados no Termo de

Referência Considerar vida útil e equipamentos conforme Planilha de Custos e Formação de Preços Modelo para determinar depreciação.
Pregoeiro 30/04/2020

09:48:07
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, LUCRO, TRIBUTOS A – Custos

Indiretos: O Percentual de custos indiretos deve ser aplicado sobre a soma dos módulos 1, 2, 3, 4, 5. Fórmula: (M1 + M2 + M3 + M4 +
M5 + M6)* X% (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6) = Soma dos módulos X% = Percentual dos Custos Indiretos

Pregoeiro 30/04/2020
09:48:21

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - C- tributos – Os tributos usam como base de calculo a soma dos módulos
+ custos indiretos + lucro esse valor é dividido por 100 menos total de tributos e esse resultado é dividido por 100.

Pregoeiro 30/04/2020
09:48:38

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Fórmula: SUBTOTAL PARA CÁLCULO = SOMA DOS MÓDULOS + CUSTOS
INDIRETOS + LUCRO BASE DE CÁLCULO PARA TRIBUTOS = (SUBTOTAL PARA CALCULO/((100 -TOTAL DE TRIBUTOS)/100))

Pregoeiro 30/04/2020
09:48:51

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - De acordo aos valores informados pelo licitante na Planilha de Custos do
Posto Noturno: SUBTOTAL PARA CÁLCULO = 7.269,73 BASE DE CÁLCULO PARA TIBUROS = (7.269,73/ ((100-7,25)/100)) = 8.014,68

Pregoeiro 30/04/2020
09:49:07

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO Na Planilha do Posto
Noturno não colocou na Linha E o valor total do Módulo 5; na linha F a soma não bate com o total do Móodulo 6. O valor total do Posto

não bate com a soma do total dos Módulos + Custos Indiretos + Tibutos + Lucro
Pregoeiro 30/04/2020

09:49:21
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - OBSERVAÇÃO: O licitante deverá transportar todas as correções para a

sua Planilha de Custos e Formação de Preços. As correções no que couber servem para as Planilhas de Custos dos postos noturno e
diurno. As referências dos Módulos e Submódulos levaram em conta a Planilha de Custos de Formação de Preços Modelo prevista no

Edital.
Pregoeiro 30/04/2020

09:50:13
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Diante do cenário apresentado e da proposta de preço apresentado pela

Licitante solicito que seja enviada declaração de viabilidade de execução da prestação de serviços com os valores ofertados (Posto
Diurno = R$ 7.058,10 / Posto Noturno = R$ 8.175,46), visto que estão abaixo dos limites mínimo para a contratação de serviço de

vigilância, conforme previsto
01.797.404/0001-

10
30/04/2020
09:50:16

Senhor pregoeiro A Guardião Serviços Especiais LTDA, CNPJ 01.797.404/0001-10 , solicita que seja estendido seu prazo para segunda
feira dia 04/05/2020,que por força da pandemia o funcionário técnico para fazer estes ajustes foi dispensado do trabalho, só retornado

segunda feira dia 04 do corrente do mês.
Pregoeiro 30/04/2020

09:50:25
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - dos limites mínimo para a contratação de serviço de vigilância, conforme

previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP,
disponível no endereço eletrônico: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadernos-tecnicos-e-valores-limites?

layout=edit&id=459 >
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Pregoeiro 30/04/2020
09:50:46

Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Para o posto diurno o valor ofertado está aproximadamente 11,00%
abaixo do valor mínimo dos valores limite. Para o posto noturno o valor ofertado está aproximadamente 20% abaixo do valor mínimo

dos valores limite.
Pregoeiro 30/04/2020

09:51:32
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Apresentar Declaração do decreto 9.450/2018, conforme disciplinado no

Edital
Pregoeiro 30/04/2020

09:52:45
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Retirar custos da planilha para Reciclagem, conforme disciplinado no

Edital , É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços: rubricas que prevejam o custeio de despesas com
treinamento, reciclagem e capacitação ou congêneres, pois tais parcelas já são cobertas pelas despesas administrativas (Acórdão TCU

nº 2.746/2015 – Plenár
Pregoeiro 30/04/2020

09:53:23
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Será feita nova convocação com um prazo de 2 horas para envio das

correções solicitadas
Sistema 30/04/2020

09:53:40
Senhor fornecedor GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.797.404/0001-10, solicito o envio do anexo

referente ao grupo G1.
Pregoeiro 30/04/2020

10:01:43
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Não localizei também declaração de não possuir em seu quadro servidor
publico, conforme solicitado em Edital: Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão apresentar ainda, conforme anexo
IX deste edital, declaração de que não possui, em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública

ou de sociedade de
Pregoeiro 30/04/2020

10:02:05
Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - de economia mista, em atendimento ao artigo 17, inciso XII da Lei

13.242/2015 – Lei de Diretrizes Orçamentários (LDO)/2016, na qual deve constar a assinatura do representante legal, devidamente
identificado, com o número do CPF e no caso de procurador, anexar cópia autenticada da procuração

Pregoeiro 30/04/2020
11:59:13

Senhores licitantes, retornaremos às 13:30, iremos ter uma pausa para almoço.

Pregoeiro 30/04/2020
13:33:21

Boa Tarde senhores licitantes, retomamos com o nosso processo

Pregoeiro 30/04/2020
13:34:12

Será feita convocação de anexo para o proximo licitante, visto que o anterior não enviou o documento com as correções solicitas em
tempo habil, conforme consta no processo.

Sistema 30/04/2020
13:34:27

Senhor fornecedor BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01.019.747/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao
grupo G1.

Sistema 30/04/2020
13:53:30

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01.019.747/0001-54, enviou o anexo para o
grupo G1.

Pregoeiro 30/04/2020
16:25:44

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Prezada licitante, após analise da planilha de custo e habilitação será feita a
solicitação das seguintes correções:

Pregoeiro 30/04/2020
16:26:02

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DE REMUNERAÇÃO C – Adicional Noturno: Fórmula de
calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância –

Caderno Técnico Bahia da SEGES -MP.
Pregoeiro 30/04/2020

16:26:15
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Fórmula: (SALÁRIO BASE + ADICIONAL DE PERICULOSIDADE * 58,33% *35%)
58,33% = 7/12 horas, ou seja, em 58,33% da escala de 12 horas, é devido o pagamento de adicional noturno 35% = Percentual

previsto na CCT
Pregoeiro 30/04/2020

16:26:27
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - D –Hora Noturna Reduzida: Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo e previsto

no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP.
Pregoeiro 30/04/2020

16:26:45
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Fórmula: SALÁRIO BASE + ADICIONAL DE PERICULOSIDADE * 8,33% * 1,35 8,33%

= (Proporção da redução da hora noturna em percentual) 1,35 = incidência do adicional noturno sobre o valor da hora &#8594; 1 +
alíquota do adicional noturno.

Pregoeiro 30/04/2020
16:30:48

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS (ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS) Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e
Adicional de Férias B – Férias + adicional de férias- Para órgãos que trabalham com Conta Vinculada a soma das Férias

(9,075%)+Adicional de Férias(3,025%)=12,10%, conforme Anexo XII da IN 5/2017. Portanto o percentual a ser utilizado na Pla
Pregoeiro 30/04/2020

16:31:08
na Planila de Custos e Formação de Preços é 12,10%, pois trabalhamos com Conta Vinculada.
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Pregoeiro 30/04/2020
16:31:20

Fórmula: REMUNERAÇÃO * 12,10% 12,10% = Corresponde a remuneração + o terço constitucional

Pregoeiro 30/04/2020
16:31:35

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE Os percentuais de custo de reposição do profissional ausente incidem
sobre a soma dos módulos 1, 2 e 3, Remuneração, Encargos e Benefícios Mensais e Diários e Provisão para Rescisão, respectivamente,

conforme Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnic
Pregoeiro 30/04/2020

16:31:48
Bahia da SEGES-MP. Além disso o Licitante informou os mesmos percentuais para todas as possíveis ausência por isso deve justificar

essa informação.
Pregoeiro 30/04/2020

16:32:01
Na planilha nova (IN 5/17 + IN7/18) temos 2 provisões de férias: uma no Módulo 2.1 e a outra nesse Módulo de custo de reposição do
profissional ausente. Nessa planilha nova, a empresa deve informar os custos nos dois, mas sabendo que só ficará uma delas valendo

ao mesmo tempo: no primeiro ano fica a provisão das férias no Módulo 2.1, enquanto que, as férias
Pregoeiro 30/04/2020

16:32:22
do substituto é glosada (não paga), daí a partir da primeira prorrogação inverte-se.

Pregoeiro 30/04/2020
16:32:36

Fórmulas: A – Férias – Não foi previsto na Planilha de Custos e Formação de Preços este custo. O custo de férias referente a este
módulo diz respeito ao substituto enquanto que o do submódulo 2.1 B diz respeito a férias do titular, por isso os dois devem contar na

Planilha de Custo e Formação de Preços.
Pregoeiro 30/04/2020

16:32:53
MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 *[(1+1/3)/12]/12 Módulo 1 = Remuneração Módulo 2 = Encargos e Benefícios (anuais, mensais
e diários) Módulo 3 = Provisão para rescisão 1+ 1/3 = Remuneração + Terço Constitucional 12 = Número de meses para computo de

férias
Pregoeiro 30/04/2020

16:33:07
B – Ausência por doença MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*((5/30)/12)*0,08*100 5 = Dias de ausência 30 = Impacto sobre o mês

12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses 0,08 (8%) = Estimativa de ocorrência (IBGE) 100 = Transformação em percentual
Pregoeiro 30/04/2020

16:33:20
C – Ausência Paternidade MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*((5/30)/12)*0,02*100 5 = Dias de ausência 30 = Impacto sobre o
mês 12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses 0,02 (2%) = Estimativa de ocorrência (IBGE) 100 = Transformação em percentual

Pregoeiro 30/04/2020
16:33:33

D – Ausências legais MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*((2/30)/12)*100 2 = Número de faltas estimadas (IBGE) 30 = Impacto
sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses 100 = Transformação em percentual

Pregoeiro 30/04/2020
16:33:43

E – Ausência por Acidente de trabalho MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*((15/30)/12)*0,08*100 15= Dias de ausência cobertos
pelo empregador 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses 0,08 (8%) = Estimativa de ocorrência (IBGE)

100 = Transformação em percentual
Pregoeiro 30/04/2020

16:33:59
4.2 INTRAJORNADA A – Intervalo Intrajornada não usufruído - Artigo 71 da CLT. Cláusula 49° CCT 2018/2019 (Que é o nosso caso, pois
o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo e previsto

no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância –
Pregoeiro 30/04/2020

16:34:11
Caderno Técnico Bahia da SEGES -MP. Cláusula 49° da CCT.

Pregoeiro 30/04/2020
16:34:23

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser concedido, ou ser concedido de forma parcial, ficam as empresas,
nos termos do art. 59-A, parágrafo 611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o empregado por dia de trabalho em que não for

concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com periculosidade, acrescida de 50%,
Pregoeiro 30/04/2020

16:34:35
conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal parcela tem caráter indenizatório, não incorpora ao salário

para base de cálculo para encargos.
Pregoeiro 30/04/2020

16:34:47
Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 1,5 = Acréscimo 50% 15 = Horas a repor

Pregoeiro 30/04/2020
16:34:59

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS A – Uniformes – Alguns itens cotados na Planilha não estão presente no Termo de Referência.
Solicito correção. B, - Equipamentos – Não cotou cofre nem o apito, número de munições maior que o solicitado no Termo de

Referência. Considerou calculo de depreciação de todos os itens. Observar itens depreciáveis em Planilha Modelo.
Pregoeiro 30/04/2020

16:35:17
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, LUCRO, TRIBUTOS A – Custos Indiretos: O Percentual de custos indiretos deve ser aplicado sobre a

soma dos módulos 1, 2, 3, 4, 5, incluindo os pagamentos sem natureza remuneratória Módulo 1.1.
Pregoeiro 30/04/2020

16:35:33
Fórmula: (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6)* X% (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6) = Soma dos módulos X% = Percentual dos Custos

Indiretos
Pregoeiro 30/04/2020 C – Lucro – Percentual de custos indiretos deve ser aplicado sobre a soma dos módulos 1, 2, 3, 4, 5, incluindo os pagamentos sem
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16:35:44 natureza remuneratória Módulo 1.1.
Pregoeiro 30/04/2020

16:35:58
Fórmula: (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6)* X% (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6) = Soma dos módulos X% = Percentual dos lucros

Pregoeiro 30/04/2020
16:36:09

OBSERVAÇÃO: O licitante deverá transportar todas as correções para a sua Planilha de Custos e Formação de Preços. As correções no
que couber servem para as Planilhas de Custos dos postos noturno e diurno.

Pregoeiro 30/04/2020
16:36:43

Diante do cenário apresentado e da proposta de preço apresentado pela Licitante solicito que seja enviado Declaração de viabilidade de
execução da prestação de serviços com os valores ofertados (Posto Diurno = R$ 6.962,21 / Posto Noturno = R$ 8.326,79)

Pregoeiro 30/04/2020
16:36:58

visto que estão abaixo dos limites mínimo para a contratação de serviço de vigilância, conforme previsto no Estudo sobre a Composição
dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP, disponível no endereço eletrônico:

<https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadernos-tecnicos-e-valores-limites?layout=
Pregoeiro 30/04/2020

16:37:12
edit&id=459 >

Pregoeiro 30/04/2020
16:37:28

Para o posto diurno o valor ofertado está aproximadamente 12, 00% abaixo do valor mínimo dos valores limite. Para o posto noturno o
valor ofertado está aproximadamente 19,00 % abaixo do valor mínimo dos valores limite.

Pregoeiro 30/04/2020
16:38:22

Enviar também Declaração do Decreto 9.450/18, conforme disciplinado no Edital, o que não localizei nos documentos de habilitação

Pregoeiro 30/04/2020
16:40:15

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Enviar tambem Declaração: Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF,
deverão apresentar ainda, conforme anexo IX deste edital, declaração de que não possui, em seu quadro societário, servidor público da

ativa, ou empregado de
Pregoeiro 30/04/2020

16:40:38
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento ao artigo 17,
inciso XII da Lei 13.242/2015 – Lei de Diretrizes Orçamentários (LDO)/2016, na qual deve constar a assinatura do representante legal,

devidamente identificado, com o número do CPF e no caso de procurador, anexar cópia autenticada da procuração.
Pregoeiro 30/04/2020

16:41:16
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Conforme disciplinado no Edital, será feita nova convocação com prazo de envio em

02 (duas) horas
Sistema 30/04/2020

16:42:02
Senhor fornecedor BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01.019.747/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao

grupo G1.
01.019.747/0001-

54
30/04/2020
16:45:27

Prezado Pregoeiro Boa tarde!

01.019.747/0001-
54

30/04/2020
16:47:17

Há algumas ponderações por parte da empresa nos pedidos de ajustes

01.019.747/0001-
54

30/04/2020
16:48:22

Referente ao Intrajornada é defenido em CCT e não SILENTE como informa o caderno técnico o valor da hora da intrajornada, conforme
consta na tabela na pagina 03 da referida CCT

01.019.747/0001-
54

30/04/2020
16:49:14

Referente ao adicional noturno a referida CCT da Categoria também informa o valor a ser pago ao colaborador por hora na tabela da
pagina 3

01.019.747/0001-
54

30/04/2020
16:50:10

Hora noturna também é definida em CCT o valor da hora a ser pago ao colaborador conforme tabela na pagina 03

01.019.747/0001-
54

30/04/2020
16:51:53

Nos itens de Profissional ausente é de gerenciamento da empresa, juntamente com os valores de taxa e lucro.

01.019.747/0001-
54

30/04/2020
16:53:47

Referente aos valores mínimos estabelecidos na portaria, basta uma simples conferencia na planilha atual e nas licitações de diversos
órgaos públicos federais para se obter a resposta que os valores minimos estabelecidos não condizem com a realidade da prestação dos

serviços, motivo esse que o caderno técnico deverá ser revisto
01.019.747/0001-

54
30/04/2020
16:57:14

O referido caderno técnico se norteia diferentemente do que estabelece a convenção coletiva da categoria. Levar o mesmo em sua
totalidade como consideração para aquisição do serviço é Onerar a administração publica.

01.019.747/0001-
54

30/04/2020
16:59:54

Fim das ponderações, iremos realizar os ajustes solicitados

Pregoeiro 30/04/2020
17:07:11

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Prezado licitante, 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
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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 Instrução

Pregoeiro 30/04/2020
17:07:27

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017,

Pregoeiro 30/04/2020
17:07:45

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Na mesma Instrução Normativa dica claro em seu art 6º: Art. 6º A Administração não
se vincula às disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação

dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não
previstos em lei,

Pregoeiro 30/04/2020
17:08:00

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem
como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

01.019.747/0001-
54

30/04/2020
17:19:45

Prezado pregoeiro "de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei," não é o caso em questão para
adicional de intrajornada, Adicional Noturno e Hora Noturna reduzida, todos são materias prevista em lei e no acordo coletivo.

01.019.747/0001-
54

30/04/2020
17:29:29

Exemplo disso é o valor estabelecido de intervalo intrajornada é R$ 9,61 na CCT da categoria visto que a hora base defina na CCT é R$
6,41 * 1,5 = R$ 9,61, porém a formula na qual o senhor pede pra ajustar é R$ 9,61 *1,5, ou seja onerando a planilha e os custos que

já estão defenidos na CCT da categoria
Pregoeiro 30/04/2020

17:30:14
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Prezado, A metodologia de cálculo é a mesma utilizada pela Secretaria de Gestão

para o cálculo dos valores limites para a contratação de serviços de vigilância patrimonial e os de limpeza e conservação.
01.019.747/0001-

54
30/04/2020
17:33:31

Prezado Pregoeiro, Informo como exemplo que a mesma planilha apresenta aos senhores foi definida pela Delegacia da Receita Federal,
na qual está sujeita ao mesmo caderno técnico e Instrução normativa.

01.019.747/0001-
54

30/04/2020
17:35:47

Porém a mesma seguiu os itens definidos na Convenção Coletiva da Categoria e não se absteve ao caderno técnico que encontra-se
totalmente equivocado em valores e custos. Prova disso é os ajustes de profissional ausente solicitados sobre os modulos 1 2 e 3 , a

própria IN 07 2018 não determina isso na sua composição.
01.019.747/0001-

54
30/04/2020
17:36:52

Sendo comprovado que o próprio caderno técnico vai em desencontro a Instrução 07 2018

Sistema 30/04/2020
18:33:58

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01.019.747/0001-54, enviou o anexo para o
grupo G1.

Pregoeiro 30/04/2020
18:42:26

Prezados licitantes, devido ao feriado do dia 01/05/2020, retornaremos na próxima segunda-feira (04/05/2020) às 09:00hs, tenham
todos uma boa noite e um bom final de semana.

Pregoeiro 04/05/2020
09:03:17

Bom dia Senhores licitantes! retomamos com nosso processo

Pregoeiro 04/05/2020
09:19:05

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Prezado licitante, será concedido o prazo de 1 uma hora para as correções que serão
solicitadas, lembrando que a licitante fez algumas correções na planilha, porém não atendeu a todas, sendo necessário novo envio de
planilha, saliento que a nova solicitação visa a conceder possibilidade de ajuste ao licitante, bem como buscar o melhor/menor valor

para a
Pregoeiro 04/05/2020

09:19:12
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Administração

Pregoeiro 04/05/2020
09:19:24

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DE REMUNERAÇÃO C – Adicional Noturno: Fórmula de
calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância –

Caderno Técnico Bahia da SEGES -MP.
Pregoeiro 04/05/2020

09:19:35
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Fórmula: (SALÁRIO BASE + ADICIONAL DE PERICULOSIDADE * 58,33% *35%)
58,33% = 7/12 horas, ou seja, em 58,33% da escala de 12 horas, é devido o pagamento de adicional noturno 35% = Percentual

previsto na CCT
Pregoeiro 04/05/2020

09:19:51
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - D –Hora Noturna Reduzida: Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo e previsto

no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP.
Pregoeiro 04/05/2020

09:21:13
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Fórmula: SALÁRIO BASE + ADICIONAL DE PERICULOSIDADE * 8,33% * 1,35 8,33%

= (Proporção da redução da hora noturna em percentual) 1,35 = incidência do adicional noturno sobre o valor da hora &#8594; 1 +
alíquota do adicional noturno.
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Pregoeiro 04/05/2020
09:21:32

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE O provisionamento
dos custos necessários à reposição do profissional deve ser realizado mediante computo de um “substituto para a cobertura de férias e
outras ausências legais” conforme previsto no Módulo 4, onde são previstos todos os direitos que este repositor possui: remuneração,

encargos, benefício
Pregoeiro 04/05/2020

09:21:53
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - e inclusive, provisão de férias proporcionais ao período em que ficou à disposição da
Administração para a cobertura do empregado residente, afastado por quaisquer dos motivos previstos em Lei. Além disso o Licitante

informou os mesmos percentuais para todas as possíveis ausência por isso deve comprovar as informações prestadas para fins de
cálculo.

Pregoeiro 04/05/2020
09:22:08

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - O preço do empregado substituto é representado pelo somatório de remuneração,
previsão de férias, adicional de férias e 13º salários, encargos previdenciários e trabalhistas, benefícios anuais, mensais e diários e pela

provisão para uma possível rescisão de contrato. Portanto: Base de Cálculo do Módulo 4 = Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3. Isto é,
Pregoeiro 04/05/2020

09:22:23
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Isto é, os percentuais acima são x (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3).

Pregoeiro 04/05/2020
09:22:34

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Fórmulas: A – Férias – Não foi previsto na Planilha de Custos e Formação de Preços
este custo. O custo de férias referente a este módulo diz respeito ao substituto enquanto que o do submódulo 2.1 B diz respeito a férias

do titular, por isso os dois devem contar na Planilha de Custo e Formação de Preços.
Pregoeiro 04/05/2020

09:22:57
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 *[(1+1/3)/12]/12 Módulo 1 = Remuneração

Módulo 2 = Encargos e Benefícios (anuais, mensais e diários) Módulo 3 = Provisão para rescisão 1+ 1/3 = Remuneração + Terço
Constitucional 12 = Número de meses para computo de férias

Pregoeiro 04/05/2020
09:23:40

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - B – Ausência por doença MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*
((5/30)/12)*0,08*100 5 = Dias de ausência 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses 0,08 (8%) =

Estimativa de ocorrência (IBGE) 100 = Transformação em percentual
Pregoeiro 04/05/2020

09:23:52
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - C – Ausência Paternidade MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*

((5/30)/12)*0,02*100 5 = Dias de ausência 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de 12 meses 0,02 (2%) =
Estimativa de ocorrência (IBGE) 100 = Transformação em percentual

Pregoeiro 04/05/2020
09:24:13

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - E – Ausência por Acidente de trabalho MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3*
((15/30)/12)*0,08*100 15= Dias de ausência cobertos pelo empregador 30 = Impacto sobre o mês 12 = Impacto diluído ao longo de

12 meses 0,08 (8%) = Estimativa de ocorrência (IBGE) 100 = Transformação em percentual
Pregoeiro 04/05/2020

09:24:31
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 4.2 INTRAJORNADA – ESTUDA QUESTÃO A – Intervalo Intrajornada não usufruído -

Artigo 71 da CLT. Cláusula 49° CCT 2018/2019 (Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo
intrajornada é indenizado. Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores

Limites Serviço de
Pregoeiro 04/05/2020

09:24:55
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP. Cláusula 49° da CCT.

Pregoeiro 04/05/2020
09:25:09

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser concedido, ou
ser concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo 611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o

empregado por dia de trabalho em que não for concedido o intervalo, com
Pregoeiro 04/05/2020

09:25:21
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - a quantia equivalente a uma hora normal, com periculosidade, acrescida de

50%,conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal parcela tem caráter indenizatório, não incorpora ao
salário para base de cálculo para encargos.

Pregoeiro 04/05/2020
09:25:37

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Revisão, analisando a fórmula presente no Caderno Técnico foi indicado que utilizou-
se a previsão constante do parágrafo terceiro da cláusula quadragésima oitava da CCT como parâmetro para estabelecer o custo da

hora de trabalho. Vejamos o que diz esse parágrafo citado:
Pregoeiro 04/05/2020

09:25:49
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - “PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica convencionado que somente serão remuneradas como

horas extras aquelas efetivamente trabalhadas que excederem a 192 (cento e noventa e duas) horas mensais.”
Pregoeiro 04/05/2020

09:26:08
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Em postos de 12x36 havia muita controvérsia entre a utilização do divisor correto
aplicável entre 180h, 210h e 220h. Hoje o caso está pacificado no Tribunal Superior do Trabalho como sendo o divisor 220h aplicável

nos postos de 12x36 o correto conforme Acórdão firmado pelos Ministros da 7º Turma do TST, por unanimidade,
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Pregoeiro 04/05/2020
09:26:26

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - TST-RR-1744-77.2011.5.09.0322 e conforme Agravo de Instrumento citado abaixo.

Pregoeiro 04/05/2020
09:26:42

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - "I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO .
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Ao analisar a prova técnica, a Corte Regional considerou que o autor laborava em área de risco

permanente e de forma habitual, na forma da lei, tendo em vista que estava exposto aos riscos provenientes da eletricidade, mesmo
não sendo eletricitário. Nesse contexto,

Pregoeiro 04/05/2020
09:27:03

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - eventual acolhimento das arguições da parte implicaria, inevitavelmente, o
revolvimento dos fatos e prova dos autos, procedimento incompatível com a fase extraordinária em que se encontra o processo, nos

termos da Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II - RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. REGIME
12X36. DIVISOR APLICÁVEL.

Pregoeiro 04/05/2020
09:27:21

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - O empregado que cumpre regime de 12x36 trabalha quatro dias em uma semana e
três dias na seguinte, havendo compensação, na forma autorizada em convenção coletiva. Por conseguinte, somente é considerado
extraordinário o trabalho que exceda à 44ª hora semanal. Por esse raciocínio, o divisor a ser utilizado para cálculo do valor da hora

extra corresponde a 220.
Pregoeiro 04/05/2020

09:27:34
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido" (ARR-11296-

10.2016.5.03.0047, 3ª Turma, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 14/02/2020).
Pregoeiro 04/05/2020

09:27:51
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Portanto a fórmula aplicada pelo licitante está de acordo com a legislação vigente.

Fórmula: R$ (9,61*15) R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 15 = Horas a repor
Pregoeiro 04/05/2020

09:28:07
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS B, - Equipamentos – Comprovar método de
depreciação utilizado para os equipamentos e fonte para comprovação de vida útil dos mesmos. OBSERVAÇÃO: O licitante deverá
transportar todas as correções para a sua Planilha de Custos e Formação de Preços. As correções no que couber servem para as

Planilhas de Custos dos postos noturn
Pregoeiro 04/05/2020

09:28:28
Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - e diurno.

Pregoeiro 04/05/2020
09:29:08

Para BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - Será feita nova convocação

Sistema 04/05/2020
09:29:20

Senhor fornecedor BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01.019.747/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao
grupo G1.

01.019.747/0001-
54

04/05/2020
09:32:28

Prezado Pregoeiro, Bom dia!

01.019.747/0001-
54

04/05/2020
09:34:44

Conforme Salientado anteriormente por nossa empresa, os cálculos solicitados por vossa senhoria estão em desencontro ao que
estabelece a convenção coletiva da categoria, tal como a instrução normativa IN 07 de 2018. Onerando e muito a composição de custos

da planilha de preço pois se basea somente no caderno técnico que encontra-se defesado como já citado...
01.019.747/0001-

54
04/05/2020
09:36:39

No que se refere a depreciação, o método é Gerencia da empresa não cabe ao IF saber a metodologia de depreciação apenas fiscalizar e
cobrar, o mesmo para os itens gerenciáveis da planilha de custo como reposição de profissional Ausente, são custos estimados e que

são gerenciáveis pela empresa.
01.019.747/0001-

54
04/05/2020
09:37:44

Desde já informamos que não há viabilidade na planilha de custos para os ajustes que são descabíveis, Adicional Noturno ,Hora Noturna
Reduzida e Intrajornada

01.019.747/0001-
54

04/05/2020
09:42:56

É função do órgão realizar aquisição de serviços pelo menor preço possível, dentro dos critérios legais estabelecidos. Pelo que todos
licitantes estão observando não é o caso em questão. Caso não seja aceita a nossa proposta que encontra-se legal, desde já fica

registrado a intenção de recurso de forma hierárquica.
Sistema 04/05/2020

09:51:45
Senhor fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao

grupo G1.
Pregoeiro 04/05/2020

09:53:21
Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Prezado licitante, favor encaminha a planilha de formação de preços ajustado ao valor do

ultimo lance ofertado pelo licitante, observando também as declarações solicitadas, conforme disciplinado no Edital do certame.
03.613.941/0001-

99
04/05/2020
10:00:16

BOM DIA ESTAREMOS ENVIANDO .

03.613.941/0001- 04/05/2020 Prezado Pregoeiro, salientamos que as declaraçoes foram enviadas no dia do certame , a qual declaração o Sr. se refere?
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99 10:06:44
Pregoeiro 04/05/2020

10:22:10
Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Decreto 9.450/2018

03.613.941/0001-
99

04/05/2020
10:33:53

ok.

Sistema 04/05/2020
10:50:22

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99, enviou o anexo para o grupo
G1.

03.613.941/0001-
99

04/05/2020
10:50:43

solciitamos a abertura novamente . para enviarmos a declaração

03.613.941/0001-
99

04/05/2020
10:56:48

Prezado Pregoeiro poderia abrir novamente a opção de envio. visto que o arquivo nao foi completo. grata

Pregoeiro 04/05/2020
11:00:29

Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Prezado licitante, será feita a analise da planilha de formação de preços, e também será
verificado documento necessario de envio, após esse estudo poderá ser aberta nova convocação para envio de documentação e ajuste

de planilha
03.613.941/0001-

99
04/05/2020
11:02:47

prezado. a declaração solicitada esta pronta para envio. considerando que estou dentro do prazo poderia abrir uma nova convocação
somente para envio da declaração.

Pregoeiro 04/05/2020
11:05:34

Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Ok, será aberto para envio da citada declaração, demais correções serão feitas após
analise detalhada da planilha.

Sistema 04/05/2020
11:05:44

Senhor fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao
grupo G1.

Sistema 04/05/2020
11:14:18

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99, enviou o anexo para o grupo
G1.

Pregoeiro 04/05/2020
11:51:52

Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30.

Pregoeiro 04/05/2020
13:56:01

Boa Tarde, prezados licitantes, ocorreu um problema de conexão, restabelecido agora.

Pregoeiro 04/05/2020
14:16:46

Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Prezado licitante, após analise da planilha de formação de preços, será solicita as
seguintes correções:

Pregoeiro 04/05/2020
14:17:13

Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DE REMUNERAÇÃO D –Hora Noturna Reduzida: Fórmula de
calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância –

Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP. O calculo está sobre o salário-base de apenas 1 (um) profissional e a planilha está formatada
para calculo do posto.

Pregoeiro 04/05/2020
14:17:26

Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Fórmula: SALÁRIO BASE + ADICIONAL DE PERICULOSIDADE * 8,33% * 1,35 8,33% =
(Proporção da redução da hora noturna em percentual) 1,35 = incidência do adicional noturno sobre o valor da hora &#8594; 1 +

alíquota do adicional noturno.
Pregoeiro 04/05/2020

14:17:38
Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários 2.1 Transporte – São 2(dois) profissionais

por posto o número de dias trabalhado é igual a 30 (trinta). O valor unitário do VT é R$ 5,00 (cinco reais).
Pregoeiro 04/05/2020

14:17:50
Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Fórmula: ((VALOR UNITÁRIO DA TARIFA * QUANTIDADE DE VALE TRANSPORTE DIÁRIO*
N° DE DIAS TRABALHADOS) – SALÁRIO BASE* 50% *6%) 50% = Desconto proporcional a quantidade de VT concedida período a que

se refere o trabalho 6% = Custo do beneficiário Então: (((5 x 2) x 30)) – (2.168 x 50% x 6%))) =
Pregoeiro 04/05/2020

14:18:15
Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - 6.18 É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços: 6.18.3

rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação ou congêneres, pois tais parcelas já são
cobertas pelas despesas administrativas (Acórdão TCU nº 2.746/2015 – Plenário); Submódulo 2.3 – Benefícios Anuais, Mensais e

Diários Submód
Pregoeiro 04/05/2020

14:18:49
Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Retirar o modulo de reciclagem

03.613.941/0001- 04/05/2020 iremos corrigir.
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99 14:18:58
Pregoeiro 04/05/2020

14:19:05
Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Solicito Fap Web, para comprovação do RAT

Pregoeiro 04/05/2020
14:19:19

Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - OBSERVAÇÃO: O licitante deverá transportar todas as correções para a sua Planilha de
Custos e Formação de Preços. As correções no que couber servem para as Planilhas de Custos dos postos noturno e diurno.

Pregoeiro 04/05/2020
14:20:00

Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Diante do cenário apresentado e da proposta de preço apresentado pela Licitante solicito
que seja enviada DECLARAÇÃO de viabilidade de execução da prestação de serviços com os valores ofertados (Posto Diurno = R$

6.953,72 / Posto Noturno = R$ 8.559,10), visto que estão abaixo dos
Pregoeiro 04/05/2020

14:20:12
Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - limites mínimo para a contratação de serviço de vigilância, conforme previsto no Estudo

sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP, disponível no endereço
eletrônico: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadernos-tecnicos-e-valores-limites?layout=edit&id=459 >

Pregoeiro 04/05/2020
14:20:27

Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Para o posto diurno o valor ofertado está aproximadamente 13, 00% abaixo do valor
mínimo dos valores limite. Para o posto noturno o valor ofertado está aproximadamente 17,00 % abaixo do valor mínimo dos valores

limite.
Pregoeiro 04/05/2020

14:20:51
Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Será feita nova convocação para envio de anexos, com um prazo de 2 horas.

Sistema 04/05/2020
14:21:13

Senhor fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao
grupo G1.

03.613.941/0001-
99

04/05/2020
14:21:17

ok. estaremos corrigindo e enviando.

Pregoeiro 04/05/2020
15:37:45

Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Prezado licitante

Pregoeiro 04/05/2020
15:38:02

Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Visualizando a planilha será necessaria mais uma correção

Pregoeiro 04/05/2020
15:38:55

Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - A formula correta para a intrajornada é a seguinte: Fórmula: R$ (9,61*15) R$ 9,61 =
Valor da hora previsto na CCT 15 = Horas a repor

Pregoeiro 04/05/2020
15:39:22

Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - "I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO . ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE. Ao analisar a prova técnica, a Corte Regional considerou que o autor laborava em área de risco permanente e de

forma habitual, na forma da lei, tendo em vista que estava exposto aos riscos provenientes da eletricidade, mesmo não sendo
eletricitário. Nesse contexto, e

Pregoeiro 04/05/2020
15:39:48

Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - eventual acolhimento das arguições da parte implicaria, inevitavelmente, o revolvimento
dos fatos e prova dos autos, procedimento incompatível com a fase extraordinária em que se encontra o processo, nos termos da

Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II - RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. REGIME 12X36.
DIVISOR APLICÁVEL.

Pregoeiro 04/05/2020
15:40:06

Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - O empregado que cumpre regime de 12x36 trabalha quatro dias em uma semana e três
dias na seguinte, havendo compensação, na forma autorizada em convenção coletiva. Por conseguinte, somente é considerado

extraordinário o trabalho que exceda à 44ª hora semanal. Por esse raciocínio, o divisor a ser utilizado para cálculo do valor da hora
extra corresponde a 220

Pregoeiro 04/05/2020
15:40:20

Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido" (ARR-11296-10.2016.5.03.0047, 3ª
Turma, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 14/02/2020).

03.613.941/0001-
99

04/05/2020
15:47:08

ok. estamos fazendo as alteraçoes.

Sistema 04/05/2020
16:05:10

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99, enviou o anexo para o grupo
G1.

Pregoeiro 04/05/2020
16:44:21

Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Prezado licitante, É poder dever da Administração negociar valores com os licitantes,
dessa forma a Administração pergunta, existe a possibilidade de redução do valor da proposta?

03.613.941/0001- 04/05/2020 prezado Pregoeiro o valor ja se encontra bem apertado.
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99 16:45:24
Pregoeiro 04/05/2020

16:47:37
Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Ok, será dado prosseguimento a próxima etapa do processo

Sistema 04/05/2020
16:48:38

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 04/05/2020
16:49:19

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/05/2020 às 17:20:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 04/05/2020 16:48:38 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de

Prazo 04/05/2020 16:49:19 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/05/2020 às 17:20:00.

Data limite para registro de recurso: 07/05/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 12/05/2020.
Data limite para registro de decisão: 19/05/2020.

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 17:36
horas do dia 04 de maio de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
LAERCIO DOS SANTOS CRISTO 
Pregoeiro Oficial

LUIZ GONZAGA DA SILVA NETTO
Equipe de Apoio

RICARDO SANTOS DO CARMO REIS
Equipe de Apoio

SHEILA RIBEIRO DE MATOS
Equipe de Apoio

Ver Ata Posterior

Voltar   
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisõess

INTENÇÃO DE RECURSO:
Nos termos do Art. 4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário/TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção), manifesto o direito de
interposição de recurso contra a aceitação da empresa GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA com proposta em desacordo com a legislação e o edital. Por não ter
demonstrado sua planilha conforme exigência do edital, como também não tem apresentado documento de habilitação na forma do exigido no item 5 do edital.

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisõess

RECURSO:
ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO -CAMPUS SERRINHA 

REF. : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

EXSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.550.729/0001-01, com sede no Loteamento Aquaville, nº
26, Loteamento Bosque de Arembepe, Arembepe, Camaçari, Bahia, CEP 42835-000, por sua representante legal abaixo subscrita, vem, à presença de Vossa Senhoria,
através de sua representante legal, vem, à presença de V.S.ª, data vênia, tempestivamente, nos termos do art. 62, §3º da Lei 13.303/2016, apresentar:
RECURSO ADMINISTRATIVO
Em face da decisão que declarou vencedora a proposta da licitante GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, doravante denominada recorrida, aduzindo para tanto o que se
segue: 

I. Do Objeto: 
Trata-se de licitação pública, cujo objeto é:
“(...) É a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de serviços de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e
desarmada, executada por profissional qualificado nos termos da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, nas dependências do Campus Serrinha, deste Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. (...)”
II. Da Proposta da Recorrida:
Após a fase de lances, a proposta da recorrida foi declarada vencedora. 
Entretanto, a proposta da licitante ora recorrida não poderia ter sido declarada vencedora, uma vez que não cumpriu as exigências em relação aos documentos de habilitação,
além disso, diversos itens em sua planilha está em desacordo ao quanto exigido em Edital e na Lei. 
III. Do Respeito ao Princípio Licitatório da Vinculação ao Edital 
É princípio basilar das licitações, dentre tantos outros, o da VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, ou seja, a Administração e os licitantes não podem se afastar
da adequação aos termos do edital. 
Como ensina Hely Lopes Meirelles: 
“A vinculação ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou permitido no instrumento convocatório da licitação, quer
quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação
durante todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora.” 
Ora, após terem sido estabelecidas as exigências do edital, apenas as propostas que a elas se adequem por completo podem ser classificadas, apreciadas e terem a chance
de se sagrar vencedoras.
No mesmo diapasão, tem-se mais uma lição de Hely Lopes Meirelles: 
“Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital o modo e a forma de participação dos licitantes, bem como as condições para a elaboração das ofertas, e, no
decorrer do procedimento ou na realização do julgamento ou no contrato, se afastasse do estabelecido e admitisse documentação e propostas em desacordo com o solicitado.
O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes quanto a Administração que o expediu.” 
Vale ressaltar que o critério de menor preço adotado não supera a exigência de vinculação ao edital das propostas apresentadas, motivo pelo qual apenas as propostas de
menor preço que tenham se adequado às exigências e especificações técnicas editalícias é que podem merecer apreciação no certame com vistas a concorrerem à vitória no
mesmo. 
Desta forma, inconcebível que se mantenha intacto o resultado que declarou vencedora a proposta da licitante recorrida eis que, conforme se passará a demonstrar, a mesma
não atende ao edital. 

a) Inadequação da Proposta Declarada Vencedora às Exigências Editalícias e Impossibilidade Absoluta de Atendimento do Edital:
Importante informar que, a proposta da Recorrente se baseou no modelo da planilha de preço constante do edital e previsto em conformidade no Estudo sobre a Composição
dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES –MP, qual seja, R$ (9,61*1,5)*15*2, perfazendo o valor de R$432,45 (quatrocentos e
trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) para dois vigilantes, a Recorrida por sua vez, apresentou o valor final de R$288,30 (duzentos e oitenta e oito reais e trinta
centavos) para dois vigilantes.

Partindo desse item, o ilustre pregoeiro desclassificou as licitantes que já haviam sido classificadas, em razão do suposto desacordo ao quanto exigido em Edital e Lei.
No decorrer da Sessão, foi constatado que o pregoeiro agiu de forma diferenciada sobre o item “intervalo intrajornada”, em relação a Recorrida GENERAL SECURITY
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VIGILANCIA LTDA, vejamos:
“Pregoeiro 04/05/2020 15:38:55 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - A formula correta para a intrajornada é a seguinte: Fórmula: R$ (9,61*15) R$ 9,61 = Valor da
hora previsto na CCT 15 = Horas a repor.”
Conforme dito anteriormente, a Recorrida não calculou corretamente o intervalo intrajornada, pois, por equívoco do Pregoeiro, apresentou nova formula com base na
Convenção Coletiva da Categoria, ao invés de utilizar os parâmetros constantes no Edital e no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de
Vigilância.
Ora, como se nota, a recorrente e também nenhum outro licitante utilizou como parâmetro a Formula: (R$ (9,61*15) R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 15 = Horas a
repor), apenas a Recorrida utilizou tal formula, contrariando flagrantemente o Edital.
Assim, não é compreensível que a Administração fixe no edital o modo e a forma de participação dos licitantes, se no decorrer do procedimento admita propostas em
desacordo com o solicitado, desfavorecendo a Recorrente que seguiu rigorosamente o edital em comento.
Ademais, ainda em análise da proposta da Recorrida, foi detectado erros irreparáveis, conforme se infere através da planilha de custos nos itens “Base de cálculo para o
modulo 2.2” e o item “Base de cálculo para o Módulo 4”, uma vez que a licitante informou o valor do “Módulo 1” inferior ao devido, quando deveria informar o total da
Remuneração (Módulo 1). 
Vejamos abaixo como a Recorrida apresentou em sua planilha de preço, do Posto Diurno:
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 2.2 
MÓDULO 1 R$2.818,40
MÓDULO 2.1 R$ 575,79
TOTAL R$3.394,19

Quando deveria calcular:
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 2.2 
MÓDULO 1 R$3.254,52
MÓDULO 2.1 R$ 575,79
TOTAL R$3.830,31

Já na Base de Cálculo para o Modulo 4, informou os seguintes valores: 
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 4 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3
MÓDULO 1. R$2.818,40
MÓDULO 2 R$2.643,01
MÓDULO 3 R$ 162,42
TOTAL R$5.623,83

Porém, deveria ser:
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 4 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3
MÓDULO 1. R$3.254,52
MÓDULO 2 R$2.643,01
MÓDULO 3 R$ 162,42
TOTAL R$6.059,95

Do mesmo modo, a Recorrida realizou na Planilha de Preço do Posto Noturno, descumprindo o modelo constante no edital, eis que por exigência do respectivo edital, deveria
ser utilizado o modelo em suas formula de cálculo, fato este, que inclusive, foi questionado no decorrer da sessão a equipe de pregão, a qual informou na oportunidade, que o
modelo da planilha constante no edital, deveria ser seguido na integra.

Tal modo de apresentação das planilhas de preços proposta pela Recorrida/licitante GENERAL SECURITY, teve inúmeras vantagens sobre os demais licitantes, inclusive sobre
a RECORRENTE que seguiu fielmente a formula de cálculo previsto em edital.

Fora constatado ainda, falhas nos cálculos dos percentuais do Módulo 3 – Provisão para Rescisão, em especial ao item “E” (Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre
aviso prévio trabalhado), pois, a Recorrida calculou de forma errada, vejamos como base os cálculos apresentados pela licitante GENERAL SECURITY, em sua planilha de
custo para o Posto Diurno. Vejamos:
Na base de cálculo do MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO, no item “E - Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre aviso prévio trabalhado” onde foi calculado da
seguinte forma; 0,73% X R$54,67 = R$0,39.

Onde o percentual de 0,73% foi a multiplicação do montante do submódulo 2.2 (37,58%) vezes o percentual do item “D” (1,94%), obtendo assim este percentual inferior de
0,73% foi multiplicado pelo valor do item “D”.
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O cálculo correto seria a incidência do percentual do submódulo 2.2 (37,58%) sobre o valor do item (“D” aviso prévio trabalhado) obtendo o valor de R$20,54 tudo na forma
do quanto disposto do Anexo IV modelo de Planilha de Custo e Formação de Preços, em especifico na página 3(três) deste anexo constante do Edital.
De igual modo, ocorreu na base de cálculo do MÓDULO 4: 
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE, no item “G - Incidência do submódulo 2.2 sobre o Custo de reposição do profissional ausente” onde foi calculado da
seguinte forma; 0,73% X R$118,37 = R$0,86 Onde o percentual de 0,73% foi a multiplicação do montante do submódulo 2.2 (37,58%) vezes o percentual do subtotal deste
módulo(1,954%), obtendo assim este percentual inferior de 0,73% foi multiplicado pelo valor do subtotal do módulo”4”.

Pois, o cálculo correto seria a incidência do percentual do submódulo 2.2 (37,58%) sobre o valor do subtotal do módulo “4” obtendo o valor de R$44,48 tudo na forma do
quanto disposto do Anexo IV modelo de Planilha de Custo e Formação de Preços, em especial na página 3 deste anexo constante do Edital.
Tais erro de cálculos apresentados pela licitante GENERAL SECURITY, sob as alegações acima, foram aplicadas também os mesmos erros para as planilhas de custos do Posto
Noturno.

Pasme Nobre Pregoeiro, foram identificados outros erros existentes na proposta de preço da licitante GENERAL SECURITY, conforme se infere no Módulo 5: 
Insumos Diversos no item “A” foi calculado o valor para uniforme apenas para 1(um) vigilante, quando deveria tal valor ser multiplicado pelo número de vigilantes que
compõe o posto, qual seja 2 (dois) vigilantes, conforme especificado pela própria GENERAL SECURITY em sua planilha de peças do Uniforme, mesmo porque a licitante
considerou os números de peças que formam os uniformes em quantidade inferiores, ou seja metade das peças, estando em desacordo com o quanto estabelecido no
subitem 8.4 do Anexo I – Termo de Referência, como também em desacordo com o Anexo IV no modelo da planilha de peças de Uniforme, em especifico a página 11(onze)
deste anexo.
Além disso, os preços unitários das peças que compõe os uniformes propostos pela licitante GENERAL SECURITY, denotam-se como manifestamente inexequíveis,
completamente antagônico com o preço de mercado, pois mesmo pela apresentação da declaração de viabilidade apresentada pela licitante GENERAL SECURITY, em declarar
que arca com todos os custos do contrato, é enigmático e nula que apresente o custo unitário de R$1,00(um real), isso mesmo R$1,00(um real) para comprar, seja adquirir,
ou até mesmo, que tenha em estoque sobre as peças (Coturno, Cinto, Boné, Capa de chuva, Capa para colete balístico), pois, tal valor cobrado por item de R$1,00(um real),
NÃO TEM EXPLICAÇÕES, nem tem condições de demonstrar que tem estoque de tais peças e não tenha despesas muito maior que R$1,00(um real) para mantê-lo ou adquiri-
los. E não tão diferente, foram também os preços apresentados pelas peças (Calça, Camisa, Capote).

Nobre Pregoeiro, o cenário não foi diferente também sobre os custos unitários dos itens Materiais/Equipamentos, eis que a licitante GENERAL SECURITY apresentou na
planilha de peças destes itens, a dizer que com o ínfimo valor de R$2,00(dois reais) para cada item (Rádio Comunicador, Colete Prova de Bala, Cofre), e bem assim,
apresentou valores impraticáveis para os itens (Arma, Algema, Tonfa, Lanterna).

Na oportunidade, esta Recorrente, solicita a Vossa Excelência e sua equipe, que faça uma simples busca através da Internet, a fim de equiparar os preços anteriormente
impugnados, tão somente para ter parâmetro e poder constatar os impossíveis preços ofertados pela Recorrida.

Sabemos que embora a licitante GENERAL SECURITY tenha apresentando a declaração de viabilidade, a fim de demonstrar que o preço apresentado para o objeto do pregão
em comento encontra-se exequível, torna a Recorrida a total responsabilidade de executar os serviços, cumprindo com todas as obrigações e cláusulas contratuais, no
entanto, nos preços detalhados por planilhas devem ter a equação matemática, ou seja, cada item de custos deverá ser viável e solúvel para cobrir cada despesa.
Assim, qualquer custo desprezível de execução será compelido pelas Despesas Administrativas (Custos Indiretos/Lucro), que por sua vez a licitante GENERAL SECURITY cotou
para tais itens de Despesas Administrativas valores tão ínfimos que não daria para suportar qualquer outro custo complementar, sem falar que os custos das Despesas
Administrativas devem cobrir também o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação ou congêneres, conforme preceitua o subitem 6.18.3 do Edital.

Além de todas as exigências descumpridas por parte da Recorrida, cumpre informar que a licitante GENERAL SECURITY, deixou de apresentar a exigência do quanto previsto
no subitem 8.5.9 do edital, no que concerne a regularidade trabalhista sobre os documentos de habilitação, quando a esta exigência, deveria fazer parte da documentação
apresentada no ato do cadastramento e encaminhamento da proposta de preço e dos documentos de habitação, onde em atendimento ao item 5 do Edital, tem como
condição de participação no certame, o encaminhamento dos respectivos exclusivamente por meio do sistema, qual seja, a proposta de preços e concomitantemente os
documentos de habilitação, contudo, como a declaração do subitem 8.5.9 faz parte de habilitação esta deveria ter sido enviado em momento oportuno, qual seja quando da
apresentação da proposta e documentos de habilitação. 
Vejamos o que diz o Edital em seus subitens:
8.5.9 Apresentação de declaração do licitante de que, caso seja vencedor, contratará pessoas presas ou egressos nos termos do Decreto 9.450/18, acompanhada de
declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo.
5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.

Assim, podemos verificar abaixo que em conversação via chat o Pregoeiro requereu a Recorrida fora da fase de direito a referida declaração, mesmo afirmado a licitante nas
entrelinhas do dialogo por chat que já tinha sido enviado no dia do certame, ou seja, no ato do cadastramento de sua proposta e encaminhamento dos devidos documentos ,
vejamos:
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Pregoeiro 04/05/2020 09:53:21 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Prezado licitante, favor encaminha a planilha de formação de preços ajustado ao valor do
último lance ofertado pelo licitante, observando também as declarações solicitadas, conforme disciplinado no Edital do certame.
03.613.941/0001-99 04/05/2020 10:00:16 BOM DIA ESTAREMOS ENVIANDO.
03.613.941/0001-99 04/05/2020 10:06:44 Prezado Pregoeiro, salientamos que as declarações foram enviadas no dia do certame, a qual declaração o Sr. se refere?
Pregoeiro 04/05/2020 10:22:10 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Decreto 9.450/2018
03.613.941/0001-99 04/05/2020 10:33:53 ok.

Conforme fora demonstrado nas linhas anteriores, a Recorrida descumpriu categoricamente as exigências editalíssimas como também a Lei, diante de suas planilhas de
custos e preços. 
Caso, ainda assim, seja desconsiderado este fato e mantida a proposta da recorrida como vencedora, estar-se-á afrontando mortalmente o Princípio da Vinculação ao Edital. 

Desta forma, para que não se cometa afronta ao citado princípio, bem como para que não se tenha o fracasso do certame, requer que os pedidos constantes na presente
peça recursal sejam reconhecidos e aplicados sobre os demais licitantes, a fim de analisar as respectivas propostas, bem como o devido cumprimento de sua Habilitação.
IV. Da Conclusão: 
Assim, com base nos argumentos acima tecidos, restando comprovada a existência de inadequação da proposta declarada vencedora às exigências do edital, requer-se que
Vossa Excelência, apegue-se à lei e à razoabilidade e igualdade, e receba o presente recurso, em seus efeitos legais, acolhendo-o em todos os seus termos para: 
a) desclassificar a Recorrida por inabilitação, tendo em vista que não apresentou a declaração conforme Decreto 9.450/2018 de forma tempestiva;
b) reconhecer a formula correta para a intrajornada é a seguinte: R$(9,61*1,5)*15*2, perfazendo o valor de R$432,45 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco
centavos) para dois vigilantes;
c) reconhecer a Inadequação da Proposta Declarada vencedora, tendo em vista que a Recorrida calculou incorretamente o intervalo intrajornada, posto diurno e noturno;
d) reconhecer que a proposta da recorrida, não possui condições de atender o edital diante da proposta ínfima quanto aos itens: R$1,00 para Coturno, Cinto, Boné, Capa de
chuva, Capa para colete balístico, R$2,00 para Rádio Comunicador, Colete Prova de Bala, Cofre, Arma, Algema, Tonfa e Lanterna, bem como para as Despesas
Administrativas (Custos Indiretos/Lucro).
e) diante de tais fatos, declarar a licitante vencedora que apresentou a melhor proposta, desde que cumprido todas as exigências editalícias.

Nestes termos,
Pede Deferimento.
Camaçari, 07 de maio de 2020.

EXSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA
CNPJ:21.550.729/0001-01
MILA MESQUITA DE SOUZA
OAB/BA 41336
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisõess

DECISÃO DO PREGOEIRO: PROCEDE
Decisão do Recurso Referente ao Item 01 e 02 do Grupo 1 do Pregão Eletrônico 02/2020 – Pregoeiro

Processo no 23790.250209.2020-11 referente ao Edital do Pregão Eletrônico Tradicional no 02/2020, Contratação de Empresa Especializada em serviços de Vigilância
Ostensiva, em conformidade e condições estabelecidas no edital do certame e legislação pertinente ao objeto e em todos os seus anexos.

Trata o presente de decisão do recurso interposto pela empresa EXSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
21.550.729/0001-01, encaminhada por meio eletrônico tempestivamente, após encerramento da sessão pública do Pregão Eletrônico 02/2020, contra o item 01 e 02 do
Grupo 01 do referido pregão eletrônico, informando o que se segue:

1. DA TEMPESTIVIDADE DA INTENÇÃO DO RECURSO 

Após encerrada a sessão pública do Pregão Eletrônico 02/2020, o pregoeiro seguindo o que determina as leis 8.666/93, 10.520/02 e o Decreto 10.024/19, o qual preconiza
em seu artigo 26 que:
Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recorrer.
§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três dias.
§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente,
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o
pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

O pregoeiro possibilitou via sistema eletrônico prazo para a intenção de recurso contra a adjudicação dos itens do referido pregão eletrônico e que foi tempestivamente feita
pela empresa EXSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.550.729/0001-01, contra os Itens 01e 02 do
Grupo 01. 

2. DOS ARGUMENTOS DA RECORRENTE
Intenta, a recorrente, averbar o instrumento de recurso contra adjudicação do pregoeiro para o itens 01 e 02 do Grupo 01, aduzindo, para tanto, em apertada síntese:

RECURSO ADMINISTRATIVO
Em face da decisão que declarou vencedora a proposta da licitante GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, doravante denominada recorrida, aduzindo para tanto o que se
segue:

I. Do Objeto:
Trata-se de licitação pública, cujo objeto é:
“(...) É a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de serviços de pessoa jurídica especializada na
prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, executada por profissional qualificado nos
termos da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, nas dependências do Campus Serrinha, deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. (...)”

II. Da Proposta da Recorrida:
Após a fase de lances, a proposta da recorrida foi declarada vencedora.
Entretanto, a proposta da licitante ora recorrida não poderia ter sido declarada vencedora, uma vez que não
cumpriu as exigências em relação aos documentos de habilitação, além disso, diversos itens em sua planilha está em desacordo ao quanto exigido em Edital e na Lei.

III. Do Respeito ao Princípio Licitatório da Vinculação ao Edital
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É princípio basilar das licitações, dentre tantos outros, o da VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, ou seja, a Administração e os licitantes não podem se afastar
da adequação aos termos do edital.
Como ensina Hely Lopes Meirelles:

“A vinculação ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou permitido no instrumento convocatório da licitação, quer
quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação
durante todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora.”
Ora, após terem sido estabelecidas as exigências do edital, apenas as propostas que a elas se adequem por
completo podem ser classificadas, apreciadas e terem a chance de se sagrar vencedoras.
No mesmo diapasão, tem-se mais uma lição de Hely Lopes Meirelles:
“Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital o modo e a forma de participação dos licitantes, bem como as condições para a elaboração das ofertas, e, no
decorrer do procedimento ou na realização do julgamento ou no contrato, se afastasse do estabelecido e admitisse documentação e propostas em desacordo com o solicitado.
O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes quanto a Administração que o expediu.”
Vale ressaltar que o critério de menor preço adotado não supera a exigência de vinculação ao edital das propostas apresentadas, motivo pelo qual apenas as propostas de
menor preço que tenham se adequado às exigências e especificações técnicas editalícias é que podem merecer apreciação no certame com vistas a concorrerem à vitória no
mesmo.
Desta forma, inconcebível que se mantenha intacto o resultado que declarou vencedora a proposta da licitante
recorrida eis que, conforme se passará a demonstrar, a mesma não atende ao edital.
a) Inadequação da Proposta Declarada Vencedora às Exigências Editalícias e Impossibilidade Absoluta de
Atendimento do Edital:
Importante informar que, a proposta da Recorrente se baseou no modelo da planilha de preço constante do edital e previsto em conformidade no Estudo sobre a Composição
dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES –MP, qual seja, R$ (9,61*1,5)*15*2, perfazendo o valor de R$432,45 (quatrocentos e
trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) para dois vigilantes, a Recorrida por sua vez, apresentou o valor final de R$288,30 (duzentos e oitenta e oito reais e trinta
centavos) para dois vigilantes. Partindo desse item, o ilustre pregoeiro desclassificou as licitantes que já haviam sido classificadas, em razão do suposto desacordo ao quanto
exigido em Edital e Lei.
No decorrer da Sessão, foi constatado que o pregoeiro agiu de forma diferenciada sobre o item “intervalo
intrajornada”, em relação a Recorrida GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, vejamos:
“Pregoeiro 04/05/2020 15:38:55 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - A formula correta para a
intrajornada é a seguinte: Fórmula: R$ (9,61*15) R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 15 = Horas a repor.”

Conforme dito anteriormente, a Recorrida não calculou corretamente o intervalo intrajornada, pois, por equívoco do Pregoeiro, apresentou nova formula com base na
Convenção Coletiva da Categoria, ao invés de utilizar os parâmetros constantes no Edital e no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de
Vigilância.
Ora, como se nota, a recorrente e também nenhum outro licitante utilizou como parâmetro a Formula: (R$(9,61*15) R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 15 = Horas a
repor), apenas a Recorrida utilizou tal formula, contrariando flagrantemente o Edital.
Assim, não é compreensível que a Administração fixe no edital o modo e a forma de participação dos licitantes, se no decorrer do procedimento admita propostas em
desacordo com o solicitado, desfavorecendo a Recorrente que seguiu rigorosamente o edital em comento.
Ademais, ainda em análise da proposta da Recorrida, foi detectado erros irreparáveis, conforme se infere através da planilha de custos nos itens “Base de cálculo para o
modulo 2.2” e o item “Base de cálculo para o Módulo 4”,
uma vez que a licitante informou o valor do “Módulo 1” inferior ao devido, quando deveria informar o total da
Remuneração (Módulo 1).
Vejamos abaixo como a Recorrida apresentou em sua planilha de preço, do Posto Diurno:
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 2.2
MÓDULO 1 R$2.818,40
MÓDULO 2.1 R$ 575,79
TOTAL R$3.394,19
Quando deveria calcular:
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 2.2
MÓDULO 1 R$3.254,52
MÓDULO 2.1 R$ 575,79
TOTAL R$3.830,31
Já na Base de Cálculo para o Modulo 4, informou os seguintes valores:
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 4 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3
MÓDULO 1. R$2.818,40
MÓDULO 2 R$2.643,01
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MÓDULO 3 R$ 162,42
TOTAL R$5.623,83
Porém, deveria ser:
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 4 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3
MÓDULO 1. R$3.254,52
MÓDULO 2 R$2.643,01
MÓDULO 3 R$ 162,42
TOTAL R$6.059,95
Do mesmo modo, a Recorrida realizou na Planilha de Preço do Posto Noturno, descumprindo o modelo constante no edital, eis que por exigência do respectivo edital, deveria
ser utilizado o modelo em suas formula de cálculo, fato este, que inclusive, foi questionado no decorrer da sessão a equipe de pregão, a qual informou na oportunidade, que o
modelo da planilha constante no edital, deveria ser seguido na integra.
Tal modo de apresentação das planilhas de preços proposta pela Recorrida/licitante GENERAL SECURITY, teve
inúmeras vantagens sobre os demais licitantes, inclusive sobre a RECORRENTE que seguiu fielmente a formula de cálculo previsto em edital.
Fora constatado ainda, falhas nos cálculos dos percentuais do Módulo 3 – Provisão para Rescisão, em especial ao item “E” (Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre
aviso prévio trabalhado), pois, a Recorrida calculou de forma errada, vejamos como base os cálculos apresentados pela licitante GENERAL SECURITY, em sua planilha de
custo para o Posto Diurno. Vejamos:
Na base de cálculo do MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO, no item “E - Incidência dos encargos do submódulo
2.2 sobre aviso prévio trabalhado” onde foi calculado da seguinte forma; 0,73% X R$54,67 = R$0,39.
Onde o percentual de 0,73% foi a multiplicação do montante do submódulo 2.2 (37,58%) vezes o percentual do item “D” (1,94%), obtendo assim este percentual inferior de
0,73% foi multiplicado pelo valor do item “D”.
O cálculo correto seria a incidência do percentual do submódulo 2.2 (37,58%) sobre o valor do item (“D” aviso
prévio trabalhado) obtendo o valor de R$20,54 tudo na forma do quanto disposto do Anexo IV modelo de Planilha de Custo e Formação de Preços, em especifico na página
3(três) deste anexo constante do Edital.
De igual modo, ocorreu na base de cálculo do MÓDULO 4:
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE, no item “G - Incidência do submódulo 2.2 sobre o Custo de reposição do profissional ausente” onde foi calculado da
seguinte forma; 0,73% X R$118,37 = R$0,86 Onde o percentual de 0,73% foi a multiplicação do montante do submódulo 2.2 (37,58%) vezes o percentual do subtotal deste
módulo(1,954%), obtendo assim este percentual inferior de 0,73% foi multiplicado pelo valor do subtotal do módulo”4”.
Pois, o cálculo correto seria a incidência do percentual do submódulo 2.2 (37,58%) sobre o valor do subtotal do
módulo “4” obtendo o valor de R$44,48 tudo na forma do quanto disposto do Anexo IV modelo de Planilha de
Custo e Formação de Preços, em especial na página 3 deste anexo constante do Edital.
Tais erro de cálculos apresentados pela licitante GENERAL SECURITY, sob as alegações acima, foram aplicadas
também os mesmos erros para as planilhas de custos do Posto Noturno.
Pasme Nobre Pregoeiro, foram identificados outros erros existentes na proposta de preço da licitante GENERAL
SECURITY, conforme se infere no Módulo 5:
Insumos Diversos no item “A” foi calculado o valor para uniforme apenas para 1(um) vigilante, quando deveria tal valor ser multiplicado pelo número de vigilantes que
compõe o posto, qual seja 2 (dois) vigilantes, conforme
especificado pela própria GENERAL SECURITY em sua planilha de peças do Uniforme, mesmo porque a licitante
considerou os números de peças que formam os uniformes em quantidade inferiores, ou seja metade das peças, estando em desacordo com o quanto estabelecido no
subitem 8.4 do Anexo I – Termo de Referência, como também em desacordo com o Anexo IV no modelo da planilha de peças de Uniforme, em especifico a página 11(onze)
deste anexo.
Além disso, os preços unitários das peças que compõe os uniformes propostos pela licitante GENERAL SECURITY,
denotam-se como manifestamente inexequíveis, completamente antagônico com o preço de mercado, pois mesmo pela apresentação da declaração de viabilidade
apresentada pela licitante GENERAL SECURITY, em declarar que
arca com todos os custos do contrato, é enigmático e nula que apresente o custo unitário de R$1,00(um real), isso mesmo R$1,00(um real) para comprar, seja adquirir, ou
até mesmo, que tenha em estoque sobre as peças
(Coturno, Cinto, Boné, Capa de chuva, Capa para colete balístico), pois, tal valor cobrado por item de R$1,00(um
real), NÃO TEM EXPLICAÇÕES, nem tem condições de demonstrar que tem estoque de tais peças e não tenha

despesas muito maior que R$1,00(um real) para mantê-lo ou adquiri-los. E não tão diferente, foram também os preços apresentados pelas peças (Calça, Camisa, Capote).
Nobre Pregoeiro, o cenário não foi diferente também sobre os custos unitários dos itens Materiais/Equipamentos, eis que a licitante GENERAL SECURITY apresentou na
planilha de peças destes itens, a dizer que com o ínfimo valor de R$2,00(dois reais) para cada item (Rádio Comunicador, Colete Prova de Bala, Cofre), e bem assim,
apresentou valores impraticáveis para os itens (Arma, Algema, Tonfa, Lanterna).
Na oportunidade, esta Recorrente, solicita a Vossa Excelência e sua equipe, que faça uma simples busca através da Internet, a fim de equiparar os preços anteriormente
impugnados, tão somente para ter parâmetro e poder constatar os impossíveis preços ofertados pela Recorrida.
Sabemos que embora a licitante GENERAL SECURITY tenha apresentando a declaração de viabilidade, a fim de



09/07/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/Termojulg2.asp?prgCod=840835&ipgCod=23143915&Tipo=DP&seqSessao=1 4/12

demonstrar que o preço apresentado para o objeto do pregão em comento encontra-se exequível, torna a
Recorrida a total responsabilidade de executar os serviços, cumprindo com todas as obrigações e cláusulas
contratuais, no entanto, nos preços detalhados por planilhas devem ter a equação matemática, ou seja, cada item de custos deverá ser viável e solúvel para cobrir cada
despesa.
Assim, qualquer custo desprezível de execução será compelido pelas Despesas Administrativas (Custos
Indiretos/Lucro), que por sua vez a licitante GENERAL SECURITY cotou para tais itens de Despesas Administrativas valores tão ínfimos que não daria para suportar qualquer
outro custo complementar, sem falar que os custos das Despesas Administrativas devem cobrir também o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação ou
congêneres, conforme preceitua o subitem 6.18.3 do Edital.
Além de todas as exigências descumpridas por parte da Recorrida, cumpre informar que a licitante GENERAL
SECURITY, deixou de apresentar a exigência do quanto previsto no subitem 8.5.9 do edital, no que concerne a
regularidade trabalhista sobre os documentos de habilitação, quando a esta exigência, deveria fazer parte da
documentação apresentada no ato do cadastramento e encaminhamento da proposta de preço e dos documentos de habitação, onde em atendimento ao item 5 do Edital,
tem como condição de participação no certame, o encaminhamento dos respectivos exclusivamente por meio do sistema, qual seja, a proposta de preços e
concomitantemente os documentos de habilitação, contudo, como a declaração do subitem 8.5.9 faz parte de habilitação esta deveria ter sido enviado em momento oportuno,
qual seja quando da apresentação da proposta e documentos de habilitação.
Vejamos o que diz o Edital em seus subitens:
8.5.9 Apresentação de declaração do licitante de que, caso seja vencedor, contratará pessoas presas ou egressos nos termos do Decreto 9.450/18, acompanhada de
declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo.
5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
Assim, podemos verificar abaixo que em conversação via chat o Pregoeiro requereu a Recorrida fora da fase de direito a referida declaração, mesmo afirmado a licitante nas
entrelinhas do dialogo por chat que já tinha sido enviado no dia do certame, ou seja, no ato do cadastramento de sua proposta e encaminhamento dos devidos documentos ,
vejamos:
Pregoeiro 04/05/2020 09:53:21 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Prezado licitante, favor encaminha a planilha de formação de preços ajustado ao valor do
último lance ofertado pelo licitante, observando também as declarações solicitadas, conforme disciplinado no Edital do certame.
03.613.941/0001-99 04/05/2020 10:00:16 BOM DIA ESTAREMOS ENVIANDO.
03.613.941/0001-99 04/05/2020 10:06:44 Prezado Pregoeiro, salientamos que as declarações foram enviadas no dia do certame, a qual declaração o Sr. se refere?
Pregoeiro 04/05/2020 10:22:10 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Decreto 9.450/2018
03.613.941/0001-99 04/05/2020 10:33:53 ok.
Conforme fora demonstrado nas linhas anteriores, a Recorrida descumpriu categoricamente as exigências editalíssimas como também a Lei, diante de suas planilhas de
custos e preços.
Caso, ainda assim, seja desconsiderado este fato e mantida a proposta da recorrida como vencedora, estar-se-á afrontando mortalmente o Princípio da Vinculação ao Edital.
Desta forma, para que não se cometa afronta ao citado princípio, bem como para que não se tenha o fracasso do certame, requer que os pedidos constantes na presente
peça recursal sejam reconhecidos e aplicados sobre os demais licitantes, a fim de analisar as respectivas propostas, bem como o devido cumprimento de sua Habilitação.

IV. Da Conclusão:

Assim, com base nos argumentos acima tecidos, restando comprovada a existência de inadequação da proposta
declarada vencedora às exigências do edital, requer-se que Vossa Excelência, apegue-se à lei e à razoabilidade e igualdade, e receba o presente recurso, em seus efeitos
legais, acolhendo-o em todos os seus termos para:
a) desclassificar a Recorrida por inabilitação, tendo em vista que não apresentou a declaração conforme Decreto 9.450/2018 de forma tempestiva;
b) reconhecer a formula correta para a intrajornada é a seguinte: R$(9,61*1,5)*15*2, perfazendo o valor de
R$432,45 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) para dois vigilantes;
c) reconhecer a Inadequação da Proposta Declarada vencedora, tendo em vista que a Recorrida calculou
incorretamente o intervalo intrajornada, posto diurno e noturno;
d) reconhecer que a proposta da recorrida, não possui condições de atender o edital diante da proposta ínfima
quanto aos itens: R$1,00 para Coturno, Cinto, Boné, Capa de chuva, Capa para colete balístico, R$2,00 para Rádio Comunicador, Colete Prova de Bala, Cofre, Arma, Algema,
Tonfa e Lanterna, bem como para as Despesas
Administrativas (Custos Indiretos/Lucro).

e) diante de tais fatos, declarar a licitante vencedora que apresentou a melhor proposta, desde que cumprido todas as exigências editalícias.

Nestes termos,
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Pede Deferimento.

DAS CONTRARRAZÕES:

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAIANO CAMPUS SERRINHA
“A Administração não só deve cumprir e fazer cumprir a lei interna da licitação – o edital -, mas, também, as leis externas que permanecem guardiãs a tutelar a atividade
administrativa e a conduta de seus agentes." Luis Carlos Alcoforado"
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 02/2020
PROCESSO ADM. N°: 23790.250209.2020-11
GENERAL SECURITY VIGILÂNCIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ-MF sob o número 03.613.941/0001-99, com endereço Rua Priscila B.
Dutra, nº 110, Buraquinho, Lauro de Freitas/BA, CEP nº 42.709-200, vem, tempestivamente, apresentar suas CONTRARRAZÕES ao recurso administrativo interposto pela
licitante EXSEG, ante as razões de fato e de direito delineadas a seguir:
1. DOS FATOS
Trata-se de pregão eletrônico n˚ 002/2020, critério de julgamento menor preço, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Serrinha O
objeto do certame é a "(...) a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de serviços de pessoa
jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, executada por profissional qualificado nos termos da Lei nº 7.102, de 20 de junho
de 1983, nas dependências do Campus Serrinha, deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste edital e seus anexos; (...)". Irresignado com o resultado do certame, o Recorrente interpôs recurso administrativo, buscando a reforma da decisão
administrativa que sagrou o Recorrido vencedor do certame, sob as seguintes alegações:
a) erros na planilha de custos e formação de preços do Recorrido quanto aos seguintes itens:
a.1) intervalo intrajornada (postos diurnos e noturnos);
a.2) base de cálculo dos módulos 2.2., 3 e 4;
a.3) despesas administrativos (custos indiretos/lucro);
a.4) coturno, cinto, boné, capa de chuva, capa para colete balístico, rádio comunicador, colete prova de bala,
cofre, arma, algema, tonfa e lanterna;
b) ausência de apresentação de declaração conforme Decreto 9.450/2018 (item 8.5.9. do edital);
c) que a condução do procedimento licitatório violou os princípios setoriais da isonomia e da violação ao
instrumento convocatório.
Data vênia, não podemos concordar com a pretensão do Recorrente. É o que será demonstrado nas linhas que
seguem:
2. DO DIREITO
2.1. INEXEQUILIBIDADE DA PROPOSTA DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTOS ERROS NA PLANILHA
DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Alega o Recorrente, em apertada síntese, que a proposta do Recorrido é inexequível, em virtude da existência dos supostos erros na planilha de custos e formação de preços,
a saber:
- intervalo intrajornada (postos diurnos e noturnos);
- base de cálculo dos módulos 2.2., 3 e 4;
- coturno, cinto, boné, capa de chuva, capa para colete balístico, rádio comunicador, colete prova de bala, cofre,
arma, algema, tonfa e lanterna;
- despesas administrativas (custos indiretos/lucro);
Data vênia, não podemos concordar com a tese do Recorrente. Explique-se:
Primeiramente, em relação ao suposto erro no cômputo do intervalo intrajornada (para os postos diurnos e noturnos), é importante esclarecer que o valor disponibilizado na
planilha modelo (R$ 432,45) foi inicialmente seguido por todas as licitantes (inclusive o Recorrido).
Todavia, no decurso do pregão (conforme mensagens do chat em anexo ao recurso), a licitante BRASPE fez vários questionamentos quanto ao valor do intervalo que constava
na planilha modelo, pois este estaria divergente da base de cálculo prevista nas Normas Coletivas da Categoria.
Após a análise dos questionamentos elaborados pela licitante BRASPE a D. Comissão de Licitação entendeu por bem autorizar a cotação do intervalo na forma prevista nas
Normas Coletivas da Categoria, tendo autorizado esta
licitante a proceder as alterações devidas na sua proposta. Em que pese, a licitante BRASPE foi desclassificada por
outros erros insanáveis.
No caso do Recorrido, a D. Comissão de Licitação concedeu a mesma oportunidade de ajuste das planilhas, razão
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na qual não podemos falar em violação ao princípio setorial da isonomia.
É importante registrar que a desclassificação das outras licitantes não se deu apenas por erro no cômputo do
intervalo intrajornada, mas sim em virtude da existência de outros erros graves e insanáveis.
Quanto a alegação de equívocos na base de cálculo do módulo 2.2., devemos esclarecer que o raciocínio do
Recorrente somente estaria correto se o valor do intervalo intrajornada (R$ 432,45) não tivesse sido alterado por
esta D. Comissão de Licitação, por força da necessidade de observância do divisor de 220.
Em relação ao módulo 3., item “E” (incidência dos encargos do submódulo 2.2. sobre o aviso prévio trabalhado),
trata-se de incidência de de percentual sobre a remuneração, conforme IN 05/2017 Instrução (ANEXO I- Item VIIENCARGOS
SOCIAIS E TRABALHISTAS, assim inexiste o alegado erro suscitado pelo Recorrido.
No que tange ao módulo 4., item “G” (incidência do submódulo 2.2. sobre o custo de reposição do profissional ausente), é necessário esclarecer que o Recorrido computou
corretamente o valor do item, conforme previsto no instrumento convocatório.
Já quanto a alegação de erros na cotação do uniforme dos vigilantes, além de supostos valores inexequíveis para a aquisição de coturno, cinto, boné, capa de chuva, capa
para colete balístico, rádio comunicador, colete prova de bala, cofre, arma, algema, tonfa e lanterna, e despesas administrativas (custos indiretos/lucro), é importante
salientar que o Recorrido possui estoque de fardamento excedente e suficiente para a perfeita execução do objeto contratual. Sobremais, o Recorrido apresentou
oportunamente declaração de que se responsabiliza por todos os
custos diretos e indiretos relativos à execução do contrato.
Relembre-se que o próprio instrumento convocatório foi claro ao disciplinar a possibilidade de acomodação dos termos da proposta ao edital. Vejamos:
“7.10.1 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta:
7.10.1.1 A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja
majoração do preço proposto:
(...)” (grifamos)
De mais a mais, deve ser ponderado que o Tribunal de Contas da União já se manifestou em inúmeras
oportunidades sobre a tese de que erros materiais ou omissões na planilha de custos e formação de preços não são
motivos suficientes para a desclassificação da licitante. Neste sentido, vejamos os seguintes precedentes:
"Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a
desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço
ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário)" (g.n.)
Ante ao exposto, pugna pelo não provimento do recurso interposto.
2.2. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
2.2.1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. DECLARAÇÃO PREVISTA NO ITEM 8.5.9. DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
Ao revés do asseverado pelo Recorrente, a declaração disposta no item 8.5.9. do ato convocatório foi apresentada pelo Recorrido, quando solicitado, inexistindo razões para a
sua irresignação, neste particular.
É mister registrar que a conduta da D. Comissão de Licitação se amolda com as regras jurídicas prevista no Decreto nº 10.024/2019, a saber:
“Art. 17, inciso VI:
Art. 17. Caberá ao pregoeiro, em especial:
(...)
VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua
validade jurídica;
(...)”
******

“Art. 19, inciso II:
Art. 19. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:
(...)
II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares;”
******
“Art. 43, §2º:
Art. 43. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos, quando
os procedimentos licitatórios forem realizados por órgãos ou entidades integrantes do Sisg ou por aqueles que aderirem ao Sicaf.
(...)
§ 2º Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via
sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2º do art. 38.”
Assim, não há que se falar em descumprimento do edital.
2.3. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. DO PODER-DEVER DE CONVALIDAÇÃO DE ERROS QUE NÃO ALTEREM A SUBSTÂNCIA DAS PROPOSTAS. INTELIGÊNCIA ART. 43, §3º,
DA LLCA C/C ART 26, § 3º, DO DECRETO Nº 5.450/05 E ARTIGOS 24 E 29 - A DA IN Nº 02/2008 MPOG (APLICÁVEL POR ANALOGIA)
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Admitindo-se, hipoteticamente, que a proposta do Recorrido possua algum equívoco, entendemos que não é lícito a sua desclassificação do Certame. É que resta pacificado
na doutrina e jurisprudência pátria que eventuais erros nos documentos de habilitação ou na proposta comercial não são suficientes para autorizar a desclassificação da
licitante, desde que tais inconformidades não impliquem alteração substancial da proposta, e nem obstem a persecução do interesse público.
Nestes casos, o operador do direito deve aplicar o entendimento consubstanciado no art. 26, §3º, do Decreto nº 5.450/05, a saber:
“Art. 26. Omissis
(...)
§ 3o No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.” (g.n)
A matéria também foi positivada nos artigos 24 e 29-A, §2º, da Instrução Normativa SLTI nº 02/08 (aplicável por analogia), in verbis:
"Art. 24. Quando a modalidade de licitação for pregão, a planilha de custos e formação de preços deverá ser entregue e analisada no momento da aceitação do lance
vencedor, em que poderá ser ajustada, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto" (g.n.)
Art. 29-A: Omissis
§2º Erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração
do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação (...)" (grifamos)
Ora, o entendimento supracitado se alinha com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Vejamos o essencial do Acórdão 2564/2009 – Plenário/TCU, in verbis:
“Omissis
13.2. Na realidade, a única menção feita a uma possível correção na proposta apresentada pela empresa União se encontra à fl. 634 (subitens 13.4 a 13.4.2) e se refere ao
erro de cálculo verificado na planilha da empresa, a que aludiu o Pregoeiro quando de sua desclassificação. Com efeito, consoante se observa na planilha apresentada pela
licitante, juntada à fl. 385 dos autos, observa-se que, efetivamente, a empresa incorreu em erro no valor constante dos encargos do "Grupo C" para o posto de pedreiro, uma
vez que foi cotado o valor de R$ 31,94 (trinta e um reais e noventa e quatro centavos) quando o correto seria R$ 40,39 (quarenta reais e trinta e nove centavos), como bem
observado pelo Pregoeiro condutor do certame.
13.3. Não obstante, tal erro, por si só, não acarretaria a desclassificação da proposta, tendo em vista o disposto no § 3º do art. 26 do Decreto nº 5.450/2005, o qual foi
reproduzido no item 60 do edital (fl. 283), abaixo transcrito (grifo nosso):
"Art. 26. (...)
§ 3º. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação".
13.4. Nesse ponto, vale dizer, o equívoco cometido pela licitante ao fazer constar em sua planilha o valor de R$ 31,94 (trinta e um reais e noventa e quatro centavos) quando
o correto seria R$ 40,39 (quarenta reais e trinta e nove centavos) não caracteriza alteração substancial em sua proposta de preços, razão pela qual deveria ter o Pregoeiro
adotado o procedimento acima transcrito tendo em vista o insignificante acréscimo que tal alteração acarretaria (R$ 8,45) no valor global de sua proposta.
13.5. Portanto, em princípio, entende-se que, tal erro de cálculo, por si só, não acarretaria a desclassificação da proposta da empresa União, tendo em vista o procedimento
previsto no art. 26, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005.”
(grifos nossos)
Portanto, D. Julgadores, resta incontroverso que a eventual desclassificação da Recorrida inviabilizará a obtenção da proposta mais vantajosa e a persecução do interesse
público, o que não pode ser tolerado pelo Direito.
2.4. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
INSTRUMENTALIDADE E OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. OFENSA AO INTERESSE PÚBLICO
Em atenção ao princípio da eventualidade, mesmo que a alegação do Recorrente proceda, o que apenas se admite ad argumentandum tantum, tal conduta não desafia a
desclassificação do Recorrido, ante a necessidade de observância do princípio do instrumentalidade ou formalismo moderado.
Segundo este princípio, deve ser taxado como válido todo documento produzido de forma diferente da inicialmente exigida, desde que cumpra o objetivo pretendido ou a sua
finalidade essencial.
Ainda sobre o princípio da instrumentalidade, cabe destacar a doutrina de Odete Medauar, in litteris:
"(...) O princípio do formalismo moderado consiste, em primeiro lugar, na previsão de rito e formas simples,
suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, respeito aos direitos dos sujeitos, o contraditório e a ampla defesa. Em segundo lugar, se traduz na exigência de
interpretação flexível e razoável quanto a formas, para evitar que estas sejam vistas como um fim em si mesmas, desligadas das verdadeiras finalidades do processo
(...)" (in Direito Administrativo Moderno. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 203).
Repise-se: na hipótese dos autos, eventual desclassificação do Recorrido violará aos princípios da competitividade, proporcionalidade, razoabilidade e moralidade, positivados
no Art. 5°, §único, do Decreto 5.450/05, in verbis:
“Art. 5o A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.
Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados (...)” (g.n)
Sobre o tema, vejamos os seguintes precedentes judiciais, in verbis:
"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO JUDICIÁRIO. LEGALIDADE AMPLA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA. ERRO DE CÁLCULO. OFENSA À RAZOABILIDADE.
1. O controle dos atos administrativos pelo Judiciário cinge-se à apreciação da legalidade, mas não se limita à análise tão somente da legalidade estrita, de adequação do ato
ao permissivo legal, antes, permeia a conformidade do ato ao ordenamento, ao regime jurídico administrativo, composto de regras, mas, essencialmente, de princípios.
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2. O apontamento do valor correto a título de BDI, pela comissão de licitação, alterando reflexamente o valor global da proposta da licitante agravada, por si só, não é capaz
de gerar a exclusão desta do procedimento, vez que o novo valor encontrado não altera a posição classificatória da agravada, o que, ao menos nesse juízo de cognição
sumária, parece ser argumento válido a considerar verossímil a alegação de mero erro de digitação nos cálculos do BDI, ou seja, erro material passível de correção.
3. Agravo de instrumento improvido unanimemente.
(TJ-PE - AG: 143247 PE 0600327279, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 24/09/2009, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 189)" (grifamos)
******
"AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO
AO EDITAL. INTERESSE PÚBLICO.
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. REGIMENTAL PROVIDO.
I - Demonstrado no agravo regimental elementos que evidenciam a ausência dos requisitos para o deferimento da liminar em ação de mandado de segurança deve este ser
provido.
II - A desclassificação de concorrente de licitação que apresenta menor preço com base na análise pontual de item de edital evidencia ofensa ao interesse público de buscar a
proposta mais vantajosa.
III - As regras editalícias devem ser analisadas de modo sistemático a fim de buscar a finalidade da lei e evitar o excesso de formalismo."
(TJ-MA - Não Informada: 62002012 MA, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento:
19/04/2012, )" (grifamos)
É importante registrar que o procedimento licitatório sub examine se deu pelo critério de julgamento menor de preço, e o Recorrente não logrou êxito em apresentar a
proposta mais vantajosa para a administração.
O que se verifica na hipótese dos autos é que a proposta do Recorrido (GENERAL SECURITY) é a mais vantajosa para a Administração, pois o seu valor é 9,56% mais barato
do que preço do Recorrente, ou seja, estamos diante de uma economia para os cofres públicos no montante de R$ 35.618,47 (trinta e cinco mil, seis centos e dezoito reais e
quarenta e sete centavos) por ano, e 142.473,88 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos) em cinco anos.
Ante a tais consideração, é com convicção que pugnamos pelo não provimento recurso interposto.
3. CONCLUSÃO
Ex positis, reside claro, óbvio e da mais inquestionável obviedade que as alegações ventiladas pelo Recorrente carecem de lastro legal e qualquer sustentabilidade, deixando
transparecer, assim, seu caráter manifestamente protelatório e, ademais, puro inconformismo com o resultado do certame, razão na qual carecem ser afastadas de plano por
esta D. Comissão de Licitação.
Assim, requer a V. Sa. que se digne a:

a) no mérito, negar provimento ao recurso combatido, mantendo incólume a decisão que sagrou vencedora do certame o Recorrido, na forma e para fins de direito;
c) juntar os documentos em anexo.

N. termos,
P. deferimento.

3. DA ANALISE DO RECURSO

Em analise feita do recurso impetrado pela empresa EXSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
21.550.729/0001-01, contra os itens 01 e 02, adjudicado a empresa GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, este Pregoeiro com a equipe de apoio, após PARECER TÉCNICO,
juntado ao processo e emitido pela área tecnica requisitante, faz os seguintes apontamentos:

A busca pela menor/melhor proposta e o atendimento aos princípios constitucionais contidos no art. 37 da carta magna deve ser exercitada pelo pregoeiro, como a
competitividade, razoabilidade e eficiência, exigem que, respeitando-se a isonomia e a impessoalidade, sejam tomadas medidas cabíveis para sanar erros, omissões ou
defeitos que não majorem os preços ofertados na etapa de lances, com o intuito de garantir a seleção da melhor proposta possível, isso foi feito durante toda a coordenação
do processo licitatório, inclusive na solicitação de envio de Declaração nos termos do Decreto 9.450/2018, o que pode ser verificado na Ata da Sessão Pública, o processo foi
conduzido de forma isonômica, na referida ata é visível que foi solicitado a todas as empresas convocadas a possibilidade de sanar erros nas planilhas, com o mesmo tempo
para todas, o pregoeiro exerceu nesse momento um olhar sempre pautado na legalidade, criterioso, tentando sanar erros que sejam possíveis de correção, buscando o
interesse publico sobre o privado, dessa forma foi conduzida a sessão e os demais atos posteriores, todos os atos foram feitos pelo chat, demonstrando transparência para
todos os licitantes e acompanhamento das decisões em tempo real. Tudo acima exposto encontra-se balizado em fundamentação legal:

Art. 17. Caberá ao pregoeiro, em especial:
I – […]
VI – sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;
Parágrafo único. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.
… E ainda sobre o Decreto 10024/2019.
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CAPÍTULO XIII
DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO
Erros ou falhas
Art. 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o
disposto na .Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999

INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017
ANEXO VII-A
DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
7. Da aceitabilidade da proposta vencedora:
7.9. Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

ACÓRDÃO 1734/2009 – PLENÁRIO
A desclassificação de licitantes por conta de erro material na apresentação da proposta, fere os princípios da competitividade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo
medida de extremo rigor, que pode afastar do certame propostas mais vantajosas, com ofensa ao interesse público.
No Acórdão 2564/2009, é citado o Decreto 5450/2005 que foi revogado pelo Decreto 10.024/2019, mencionado anteriormente.
ACÓRDÃO 1811/2014 – PLENÁRIO
Não restando configurada a lesão à obtenção da melhor proposta, não se configura a nulidade do ato. Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante
não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado

Em relação aos custos apresentados pela licitante em relação aos Uniformes e Materiais/Equipamentos, segue:

A Administração ira solicitar documento(s) que comprove a exequibilidade da proposta, além da Declaração enviada pela empresa e solicitada pelo pregoeiro, pois a
Administração deve verificar mais detalhadamente os preços ofertados pela empresa GENERAL SECURITY na Planilha de Formação de Preços, especificamente nas abas
uniformes e materiais/Equipamentos, como previsto em dispositivos legais como a IN 05/2017 – MPOG e a própria Lei de Licitações, a qual orienta e direciona a
Administração a fazer diligência a fim de comprovar ou não a exequibilidade de uma proposta, sempre oportunizando a empresa a comprovação de poder entregar o que foi
proposto, tais como documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado 
Observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário – “8.5.5. na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados no mercado, em cumprimento ao
art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações”.
Cumpre-me salientar que a Corte de Contas da União orienta a Administração em ofereceu oportunidade do licitante em demonstra a exequibilidade de sua proposta antes de
considerá-la inexequível e desclassificá-la, a saber:
Licitação de obra pública: 1 – Para o fim de cálculo de inexequibilidade de proposta comercial, os critérios estabelecidos na Lei 8.666/1993 não são absolutos, devendo a
instituição pública contratante adotar providências com vistas à aferição da viabilidade dos valores ofertados, antes da desclassificação da proponente

Em relação aos pontos citados da Planilha de Formação de Preços, segue abaixo análise de procedência ou não de cada ponto:

4.2 INTRAJORNADA 

A – Intervalo Intrajornada não usufruído - Artigo 71 da CLT. Cláusula 49° CCT 2018/2019
(Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo
sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP. Cláusula 49° da CCT. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser concedido, ou ser concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo
611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o empregado por dia de trabalho em que não for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com
periculosidade, acrescida de 50%,conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal parcela tem caráter indenizatório, não incorpora ao salário para
base de cálculo para encargos. 

Revisão, analisando a fórmula presente no Caderno Técnico foi indicado que utilizou-se a previsão constante do parágrafo terceiro da cláusula quadragésima oitava da CCT
como parâmetro para estabelecer o custo da hora de trabalho. Vejamos o que diz esse parágrafo citado:
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….

“PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica convencionado que somente serão remuneradas como horas extras aquelas efetivamente trabalhadas que excederem a 192 (cento e noventa
e duas) horas mensais.”

Em postos de 12x36 havia muita controvérsia entre a utilização do divisor correto aplicável entre 180h, 210h e 220h. Hoje o caso está pacificado no Tribunal Superior do
Trabalho como sendo o divisor 220h aplicável nos postos de 12x36 o correto conforme Acórdão firmado pelos Ministros da 7º Turma do TST, por unanimidade, no Processo nº
TST-RR-1744-77.2011.5.09.0322 e conforme Agravo de Instrumento citado abaixo.
"I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO . ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Ao analisar a prova técnica, a Corte Regional considerou que o
autor laborava em área de risco permanente e de forma habitual, na forma da lei, tendo em vista que estava exposto aos riscos provenientes da eletricidade, mesmo não
sendo eletricitário. Nesse contexto, eventual acolhimento das arguições da parte implicaria, inevitavelmente, o revolvimento dos fatos e prova dos autos, procedimento
incompatível com a fase extraordinária em que se encontra o processo, nos termos da Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II - RECURSO
DE REVISTA. HORAS EXTRAS. REGIME 12X36. DIVISOR APLICÁVEL. O empregado que cumpre regime de 12x36 trabalha quatro dias em uma semana e três dias na seguinte,
havendo compensação, na forma autorizada em convenção coletiva. Por conseguinte, somente é considerado extraordinário o trabalho que exceda à 44ª hora semanal. Por
esse raciocínio, o divisor a ser utilizado para cálculo do valor da hora extra corresponde a 220. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido" (ARR-11296-
10.2016.5.03.0047, 3ª Turma, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 14/02/2020).

A aplicação da fórmula (R$ 9,61*1,5)*15 onera a contratação, pois o valor de 9,61 já é o valor da hora-extra prevista na Cláusula Quarta - Tabela de Remuneração da CCT,
6,41 x 50% = 9,61

R$ (9,61*1,5)*15
R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT
1,5 = Acréscimo 50%
15 = Horas a repor

Ademais, nenhuma empresa foi desclassificada exclusivamente pelo não aplicação da fórmula solicitada do valor de Intrajornada. A empresa Braspe Vigilância e Segurança
Eireli foi a única que durante a sessão solicitou a correção da fórmula justificando a majoração dos preços e foi atendida pelo Pregoeiro, contrariando o que alega a Recorrente
que nem uma Licitante utilizou-se dessa fórmula. A fórmula realizada pela Recorrida foi a seguinte 9,61 *1,5 *2, ouse já considerou o número de 2 vigilantes por posto mais
uma vez contrariando o que diz a Recorrente. 
Portanto a alegação da Recorrente não procede.

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 2.2 E PARA O MÓDULO 4

A alegação da Recorrente sobre remuneração não procede, pois os valores não somados a remuneração não incorporam ao salário para nenhum efeito de cálculo, não
servindo de base para pagamento de 13º salário, férias, aviso prévio, horas extras, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional noturno, hora noturna
reduzida, prêmio do trabalho noturno, nem quaisquer outras verbas, não possuindo caráter remuneratório, nos termos do § 2º, do art. 457 da CLT. Adicional de Boa
Permanência, Dia do vigilante, Prêmio do Trabalho Noturno e Intervalo Intrajornada esses valores que estão no módulo 1 da Planilha Custos e Formação de Preços. Portando
esses valores não se somam a remuneração para incidir sobre os módulos 2.2 e módulo 4 como alega a Recorrente. Por isso o total de remuneração do módulo está separado
em SEM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS E COM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS. Assim, ao contrário do que alega a Recorrente a Recorrida não apresentou
vantagem alguma sobre aos demais participantes. Portanto a alegação da Recorrente não procede.

MÓDULO 3 PROVISÃO PARA RESCISÃO, no item “E -

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre aviso prévio trabalhado” onde foi calculado da seguinte forma; 0,73% X R$ 54,67 = R$0,39.

A Planilha da Recorrida foi devidamente verificada e realmente houve um equívoco no cálculo nesta linha da Planilha, pois ele deveria ter multiplica o total percentual do
submódulo 2.2. (37,58%) pelo valor do Aviso Prévio Trabalhado linha D do módulo 3. A Recorrida Multiplicou o valor percentual total do submódulo 2.2 (37,58%) pelo
percentual do Aviso Prévio Trabalhado 1,94% linha D do módulo 3, nesse caso o resultante dessa fórmula deveria ser aplicado sobre a remuneração 0,73% x Remuneração
(módulo 1) e não sobre o Aviso Prévio Trabalhado. Portanto a alegação da Recorrente procede. Solicito a correção da Planilha de Custo e Formação de Preços da Recorrida.
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MÓDULO 4 CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE, no item “G – Incidência do submódulo 2.2 sobre o Custo de reposição do profissional ausente” onde foi calculado da
seguinte forma; 0,73% X R$118,37 = R$0,86 Onde o percentual de 0,73% foi a multiplicação do montante do submódulo 2.2 (37,58%) vezes o percentual do subtotal deste
módulo(1,954%), obtendo assim este percentual inferior de 0,73% foi multiplicado pelo valor do subtotal do módulo”4”.

Do mesmo modo a incidência do submódulo 2.2 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente foi calculado de maneira equivocada. O resultante do cálculo do total
percentual do submódulo 2.2. (37,58%) pelo subtotal do percentual do submódulo 4.1 deveria ter incidido sobre a soma dos módulos 1, 2 e 3 e não sobre o total do
submódulo 4.1.
Portanto a alegação da Recorrente procede. Solicito a correção da Planilha de Custo e Formação de Preços da Recorrida. 

INSUMOS DIVERSOS MÓDULO 5

Insumos Diversos no item “A” foi calculado o valor para uniforme apenas para 1(um) vigilante.
Neste quesito a alegação da Recorrente não procede, pois os valores informados pela Recorrida na planilha de uniforme transportada para Planilha de Custos e Formação de
Preços divide o valor total de uniforme por 12, referente ao número de meses de prestação do serviço que no final é multiplicado por 2, referente ao número de profissionais
por posto.
Portanto a alegação da Recorrente não procede.

ITEM QUE NÃO FEZ PARTE DO RECURSO

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

No item C – Subtotal para efeito de cálculo dos Tributos a Licitante colocou o índice de 0,95 erroneamente.

Deveria ter colocado na planilha o índice de 0,9135 que obtido da fórmula: (100 – total de percentual de tributos)/100.

Tributos:

PIS = 0,65
COFINS = 3
ISS = 5
TOTAL = 8,65

(100-8,65)/100 = 0,9135
4. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, considerando o parecer emitido pela área técnica requisitante e a legislação pertinente a matéria, visualizando a melhor contratação para a
Administração Pública, levando em consideração os princípios estampados no art. 37 da CF 1988 e levando - se em consideração o interesse público sobre o privado, julgo
procedente em parte as alegações contidas no recurso impetrado pela empresa EXSEG, reconsiderando a minha decisão e retornando-se o processo licitatório para a fase de
aceitação, possibilitando a empresa General Security a alteração na Planilha de Formação de Preços, desde que não majore o valor da planilha em relação ao seu lance final
da sessão, e a apresentação de documentos que comprovem a exequibilidade dos preços apresentados para uniformes, materiais/equipamentos.
Serrinha/BA, 19 de Maio de 2020
Laércio dos Santos Cristo
Pregoeiro
Portaria nº 1.186/2018
D.O.U de 07/05/2018
Equipe de Apoio:
Luiz Gonzaga da Silva Netto
Ricardo Santos do Carmo Reis
Sheila Ribeiro de Matos

 Fechar
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.035.097/0001-18

Razão Social: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/09/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 28/09/2020

FGTS 06/07/2020

Trabalhista Validade: 28/09/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/05/2020

Receita Municipal Validade: 29/06/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 22/05/2020 14:26 de
CPF: 825.584.425-20      Nome: LAERCIO DOS SANTOS CRISTO
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Assinado por: Laercio Cristo

Tipo do Documento: Diversos

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 24/05/2020 20:52:45 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA 

CNPJ: 42.035.097/0001-18 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Documento Digitalizado Público

Pregão 02/2020 - Vigilância Ostensiva - Consulta Consolidada - Empresa Guardsecure

Assunto: Pregão 02/2020 - Vigilância Ostensiva - Consulta Consolidada - Empresa Guardsecure

Assinado por: Laercio Cristo

Tipo do Documento: Diversos

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Código Verificador:

Código de Autenticação:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.035.097/0001-18
Razão Social: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 125140 - CENTRO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE RECIFE
Data Aplicação: 26/12/2003
Número do Processo: AA371/SRRF/2003
Descrição/Justificativa: COM BASE NO SUBITEM 8.1.1 DO TC Nš 092-ST/2001-0086, COMBINADO

COM O INCISO I DO ART. 87 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS DA INFRAERO, FACE AO DESCUMPRIMENTO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

Ocorrência 1:

Emitido em: 25/05/2020 09:05 de
CPF: 825.584.425-20      Nome: LAERCIO DOS SANTOS CRISTO

11



Documento Digitalizado Público
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Guardsecura

Assinado por: Laercio Cristo

Tipo do Documento: Diversos

Situação: Finalizado
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Código Verificador:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.035.097/0001-18

Razão Social: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 25/05/2020 09:07 de
CPF: 825.584.425-20      Nome: LAERCIO DOS SANTOS CRISTO

11



Documento Digitalizado Público

Pregão 02/2020 - Vigilância Ostensiva - Ocorrências Impeditivas Indiretas - Empresa Guardsecure

Assunto: Pregão 02/2020 - Vigilância Ostensiva - Ocorrências Impeditivas Indiretas - Empresa
Guardsecure

Assinado por: Laercio Cristo

Tipo do Documento: Diversos

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Código Verificador:

Código de Autenticação:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.035.097/0001-18

Razão Social: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Sócio/Administrador

CPF: 124.279.005-59 Participação Societária: 95,00%

Nome: LAURO SANTANA SILVA

Carteira de Identidade: 985200 Órgão Expedidor: SSP-BA

Data de Expedição: 09/09/1987 Data de Nascimento: 25/05/1958

Filiação Materna: MARIA AUGUSTA SANTANA

Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 0501615202 Órgão Expedidor: SSP BA

Data de Expedição: 01/09/2003

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Não CPF:
CARMEN SUZANA MENEZES SANTANA SILVANome:

347.459.634-91Estrangeiro:

CEP: 41.680-040

Endereço: RUA JANDIROBA, 1333 - LOTE 68 CL B1 - PATAMARES

Município / UF: Salvador / Bahia

Telefone: (71) 33670296 Telefone: (71) 96093128

Email: guardsecure@guardsecure.com.br

Emitido em: 25/05/2020 09:09 de
CPF: 825.584.425-20      Nome: LAERCIO DOS SANTOS CRISTO
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Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Laercio dos Santos Cristo , CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS , em 09/07/2020 21:30:17.

Este documento foi armazenado no SUAP em 09/07/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-

documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

87681

d505ee6814

Cópia de documento digital impresso por Laercio Cristo (2331252) em 30/07/2020 08:34.

Página 1 de 1



27/05/2020 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=12427900559&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

124.279.005-59

Data da consulta: 27/05/2020 14:07:54
Data da última atualização: 27/05/2020 12:00:11

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado



Documento Digitalizado Público

Pregão 02/2020 - Vigilância Ostensiva - Certidão Ceis - Sócio da Empresa Guardsecure

Assunto: Pregão 02/2020 - Vigilância Ostensiva - Certidão Ceis - Sócio da Empresa Guardsecure

Assinado por: Laercio Cristo

Tipo do Documento: Certidão

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Código Verificador:

Código de Autenticação:
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documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

87682

47da300e3b

Cópia de documento digital impresso por Laercio Cristo (2331252) em 30/07/2020 08:34.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/05/2020 às 14:06) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 124.279.005-59.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5ECE.9DF8.AC7D.C160 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 27/05/2020 as 14:06:00 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



Documento Digitalizado Público

Pregão 02/2020 - Vigilância Ostensiva - Certidão CNJ - Sócio da Empresa Guardsecure

Assunto: Pregão 02/2020 - Vigilância Ostensiva - Certidão CNJ - Sócio da Empresa Guardsecure

Assinado por: Laercio Cristo

Tipo do Documento: Certidão

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Código Verificador:

Código de Autenticação:
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documento-externo/ e forneça os dados abaixo:
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27/05/2020 https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces;jsessionid=ydHcNDjeWKqHToa-SG2rs+8i.host1a10:ce03…

https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces;jsessionid=ydHcNDjeWKqHToa-SG2rs+8i.host1a10:ce03-arqref7 1/1

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

 

CERTIDÃO

 

Requerente: LAURO SANTANA SILVA

CPF: 124.279.005-59

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos
sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual LAURO SANTANA SILVA,
CPF 124.279.005-59, figure como responsável ou interessado.

 

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às  14h07min12 do dia  27/05/2020, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: NXY3.NDCF.ACF2.QCPC

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces
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2e24b5891a
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09/07/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/Termojulg2.asp?prgCod=840835&ipgCod=23143915&reCod=455276&Tipo=I&Tipo1=S 1/1

Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisõess

INTENÇÃO DE RECURSO:
Nos termos do Art. 4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário/TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção), manifesto o direito de
interposição de recurso contra a aceitação da empresa GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18 com proposta em desacordo com a
legislação, cálculos e percentuais de BDI indevido, não cumprimento ao Edital, subitem 8.1.5.1, e 10.1.1, como também o Anexo IV. Prova será mostrado na peça recursal.

 Fechar
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09/07/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/Termojulg2.asp?prgCod=840835&ipgCod=23143915&reCod=455276&Tipo=R&Tipo1=S 1/4

Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisõess

RECURSO:
ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO -CAMPUS SERRINHA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

EXSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.550.729/0001-01, com sede no Loteamento Aquaville, nº
26, Loteamento Bosque de Arembepe, Arembepe, Camaçari, Bahia, CEP 42835-000, por sua representante legal abaixo subscrita, vem, à presença de Vossa Senhoria,
através de sua representante legal, vem, à presença de V.S.ª, data vênia, tempestivamente, nos termos do art. 62, §3º da Lei 13.303/2016, apresentar:

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face da decisão que declarou vencedora a proposta da licitante GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA, doravante denominada recorrida, aduzindo para tanto o
que se segue: 

I. Do Objeto: 
Trata-se de licitação pública, cujo objeto é:
“(...) É a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de serviços de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e
desarmada, executada por profissional qualificado nos termos da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, nas dependências do Campus Serrinha, deste Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. (...)”

II. Da Proposta da Recorrida:
Após a desclassificação da Licitante GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, a proposta da recorrida foi declarada vencedora. 
Entretanto, a proposta da licitante não poderia ter sido declarada vencedora, uma vez que não cumpriu as exigências em relação aos documentos de habilitação, além disso,
seus cálculos estão em desacordo ao quanto exigido no subitem 8.1.5.1, e 10.1.1, bem como no Anexo IV do Edital e na Lei.

III. Do Respeito ao Princípio Licitatório da Vinculação ao Edital 
É princípio basilar das licitações, dentre tantos outros, o da VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, ou seja, a Administração e os licitantes não podem se afastar
da adequação aos termos do edital. 
Como ensina Hely Lopes Meirelles: 
“A vinculação ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou permitido no instrumento convocatório da licitação, quer
quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação
durante todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora.” 

Ora, após terem sido estabelecidas as exigências do edital, apenas as propostas que a elas se adequem por completo podem ser classificadas, apreciadas e terem a chance
de se sagrar vencedoras.
No mesmo diapasão, tem-se mais uma lição de Hely Lopes Meirelles: 
“Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital o modo e a forma de participação dos licitantes, bem como as condições para a elaboração das ofertas, e, no
decorrer do procedimento ou na realização do julgamento ou no contrato, se afastasse do estabelecido e admitisse documentação e propostas em desacordo com o solicitado.
O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes quanto a Administração que o expediu.” 
Vale ressaltar que o critério de menor preço adotado não supera a exigência de vinculação ao edital das propostas apresentadas, motivo pelo qual apenas as propostas de
menor preço que tenham se adequado às exigências e especificações técnicas editalícias é que podem merecer apreciação no certame com vistas a concorrerem à vitória no
mesmo. 
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Desta forma, inconcebível que se mantenha intacto o resultado que declarou vencedora a proposta da licitante recorrida eis que, conforme se passará a demonstrar, a mesma
não atende ao edital. 
a) Inadequação da Proposta Declarada Vencedora às Exigências Editalícias e Impossibilidade Absoluta de Atendimento do Edital:
Importante informar que, a proposta da Recorrente se baseou no modelo da planilha de preço constante do edital e previsto em conformidade no Estudo sobre a Composição
dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES –MP, qual seja, R$ (9,61*1,5)*15*2, perfazendo o valor de R$432,45 (quatrocentos e
trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) para dois vigilantes, a Recorrida por sua vez, apresentou o valor final de R$288,30 (duzentos e oitenta e oito reais e trinta
centavos) para dois vigilantes.
Partindo desse item, o ilustre pregoeiro desclassificou as licitantes que já haviam sido classificadas, em razão do suposto desacordo ao quanto exigido em Edital e Lei.
No decorrer da Sessão, foi constatado que o pregoeiro agiu de forma diferenciada sobre o item “intervalo intrajornada”, em relação as primeiras colocadas, determinando que
a formula correta para a intrajornada é:
R$ (9,61*15) R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 15 = Horas a repor.
Conforme dito anteriormente, a Recorrida não calculou corretamente o intervalo intrajornada, pois, por equívoco do Pregoeiro, apresentou nova formula com base na
Convenção Coletiva da Categoria, ao invés de utilizar os parâmetros constantes no Edital e no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de
Vigilância.
Ora, como se nota, a recorrente e também nenhum outro licitante utilizou como parâmetro a Formula: (R$ (9,61*15) R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 15 = Horas a
repor), apenas a Recorrida utilizou tal formula, contrariando flagrantemente o Edital. Vejamos abaixo os registros efetuados pelo ilustre pregoeiro sobre as licitantes
anteriormente classificadas antes da empresa GUARDSECURE:
“Dia 24/04/2020 sobre a licitante JPR VIGILÂNCIA Pregoeiro 24/04/2020 09:08:41 : Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -
1.4 Intervalo Intrajornada não usufruído pelo empregado – (Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula
de calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES -MP.
Cláusula 49° da CCT.
Pregoeiro 24/04/2020 09:08:58 Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser concedido, ou ser
concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo 611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o empregado por dia de trabalho em que não
for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com periculosidade, acrescida de 50%, Pregoeiro 24/04/2020 09:09:13 Para JRP VIGILANCIA
PATRIMONIAL EIRELI - conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal parcela tem caráter indenizatório, não incorpora ao salário para base de
cálculo para encargos.
Pregoeiro 24/04/2020 09:09:28 Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -
Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = R$432,05Valor da hora previsto na CCT 1,5 = Acréscimo 50% 15 = Horas a repor
Dia 28/04/2020 sobre a licitante JAVA SEGURANCA Pregoeiro 28/04/2020 11:06:17 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - D – Intervalo Intrajornada não usufruído -
Artigo 71 da CLT. Cláusula 49° CCT 2018/2019 (Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula de calculo
difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia Pregoeiro 28/04/2020
11:06:32 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - da SEGES -MP. Cláusula 49° da CCT.
Pregoeiro 28/04/2020 11:06:52 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - 3. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser concedido, ou ser concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo
611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o empregado por dia de trabalho em que não for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com
periculosidade, acrescida Pregoeiro 28/04/2020 11:07:25 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - de 50%,conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de
Trabalho. 
Tal parcela tem caráter indenizatório, não incorpora ao salário para base de cálculo para encargos.
Pregoeiro 28/04/2020 11:07:40 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA -
Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 1,5 = Acréscimo 50% 15 = Horas a repor
Dia 29/04/2020 sobre a licitante LOOK SEGURANCA Pregoeiro 29/04/2020 11:22:26 Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - B – Intervalo Intrajornada não usufruído -
Artigo 71 da CLT. Cláusula 49° CCT 2018/2019 (Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula de calculo
difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia Pregoeiro 29/04/2020
11:22:40 Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - da SEGES -MP. Cláusula 49° da CCT.
Pregoeiro 29/04/2020 11:22:53 Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser concedido, ou ser concedido
de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo 611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o empregado por dia de trabalho em que não for
concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com periculosidade, acrescida de 50%, Pregoeiro 29/04/2020 11:23:08 Para LOOK SEGURANCA
PRIVADA EIRELI - conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal parcela tem caráter indenizatório, não incorpora ao salário para base de cálculo
para encargos.
Pregoeiro 29/04/2020 11:23:20 Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI -
Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 1,5 = Acréscimo 50% 15 = Horas a repor
Dia 30/04/2020 sobre a licitante GUARDIAO SERVICOS Pregoeiro 30/04/202009:40:30 Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - B – Intervalo
Intrajornada não usufruído - Artigo 71 da CLT. Cláusula 49° CCT 2018/2019 (Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é
indenizado. 
Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia Pregoeiro
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30/04/2020 09:40:44Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - da SEGES -MP. Cláusula 49° da CCT.
Pregoeiro 30/04/2020 09:40:58 Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser
concedido, ou ser concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo 611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o empregado por dia de
trabalho em que não for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com periculosidade, acrescida de 50%, Pregoeiro 30/04/2020 09:41:13 Para
GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal parcela tem caráter indenizatório, não
incorpora ao salário para base de cálculo para encargos.
Pregoeiro 30/04/2020 09:41:28 Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 1,5 =
Acréscimo 50% 15 = Horas a repor.”

Assim, não é compreensível que a Administração fixe no edital o modo e a forma de participação dos licitantes, se no decorrer do procedimento admita propostas em
desacordo com o solicitado, desfavorecendo a Recorrente que seguiu rigorosamente o edital em comento.

Ademais, ainda em análise da proposta da Recorrida, foi detectado erros irreparáveis, conforme se infere através da planilha de custos nos itens “CÁLCULO DO LUCRO”, pois,
o qual não foi aplicado sobre o item “Custos Indiretos”, formula de cálculo este previsto no Edital, no Anexo 4 (memória de cálculo). 

Vejamos como a Recorrida apresentou em sua planilha de preço do Posto Diurno:
Na Base de Cálculo para o Modulo 6, informou os seguintes valores;
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6-B (LUCRO 2,1850%) = R$138,74
(Calculado o percentual de 2,8150% sobre o total da (BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6) R$6.349,88 Cálculo apresentado(errado): = 2,1850% X R$6.349,88 =
R$138,74

Quando deveria ser:
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6-B (LUCRO 2,1850%) = R$141,52
(Calculado o percentual de 2,8150% sobre o total da (BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6) 
R$6.349,88 + os (Custos Indiretos) R$127,00 
Totalizando o valor de R$6.426,88
Cálculo correto: = 2,1850% X R$6.426,88 = R$141,52
Do mesmo modo, a Recorrida realizou na Planilha de Preço do Posto Noturno, descumprindo o modelo constante no edital, eis que por exigência do respectivo edital, deveria
ser utilizado o modelo em suas formula de cálculo, fato este, que inclusive, foi questionado no decorrer da sessão a equipe de pregão, a qual informou na oportunidade, que o
modelo da planilha constante no edital, deveria ser seguido na integra.

Tal modo de apresentação das planilhas de preços proposta pela Recorrida/licitante, teve inúmeras vantagens sobre os demais licitantes, inclusive sobre a RECORRENTE que
seguiu fielmente a formula de cálculo previsto em edital.
Tais erro de cálculos apresentados pela licitante GUARDSECURE, sob as alegações acima, foram aplicadas também os mesmos erros para as planilhas de custos do Posto
Noturno.

Sabemos que embora a licitante GUARDSECURE tenha apresentando a declaração de viabilidade, a fim de demonstrar que o preço apresentado para o objeto do pregão em
comento encontra-se exequível, torna a Recorrida a total responsabilidade de executar os serviços, cumprindo com todas as obrigações e cláusulas contratuais, no entanto,
nos preços detalhados por planilhas devem ter a equação matemática, ou seja, cada item de custos deverá ser viável e solúvel para cobrir cada despesa.

Assim, qualquer custo desprezível de execução será compelido pelas Despesas Administrativas (Custos Indiretos/Lucro), que por sua vez a licitante GUARDSECURE cotou para
tais itens de Despesas Administrativas valores tão ínfimos que não daria para suportar qualquer outro custo complementar, sem falar que os custos das Despesas
Administrativas devem cobrir também o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação ou congêneres, conforme preceitua o subitem 6.18.3 do Edital.

Ademais, a taxa de Custos Indiretos cotado pela licitante deve ser suficiente para cobrir as despesas com os impostos (IRPJ e CSLL), visto que nos termos do Acordão do TCE
tais impostos não devem ser cotados em planilhas, porém, os custos cobrados em planilha à título de “Custos Indiretos” devem ser suficientes para arcar com as despesas
destes impostos. No entanto, as taxas de percentuais dos Custos Indiretos cotados pela licitante GUARDSECURE, são insuficientes, principalmente, no que se refere aos
percentuais cotados na planilha de custos do Posto Noturno, como por exemplo, os Custos Indiretos = 0,3000% e Lucro = 0,3910%, bem como, os Custos de percentuais
para cobrir o IRPJ é no mínimo 1,20% e do CSLL 1,00%, a depender do regime de tributação da empresa.
Desse modo, resta comprovado que a licitante GUARDSECURE descumpriu categoricamente as exigências editalíssimas e a Lei, diante de suas planilhas de custos e preços.
Além disso, chama atenção desta Comissão, pois, a Recorrida descumpriu novamente o Edital, dessa vez, no subitem 10.1.1 do certame, que se refere a não a apresentação
das proposta de preços devidamente assinada por quem de direito.

Pasme Nobre Pregoeiro, a licitante GUARDSECURE também deixou de apresentar a Tabela de Depreciação dos Equipamentos, conforme exigência do Anexo IV do edital.
A recorrente identificou que a licitante GUARDSECURE não comprovou o seu regime tributário, uma vez que ao elaborar sua proposta utilizou-se o regime tributário para
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empresa de Lucro Presumido, apesar de ser enquadrada no Regime de Lucro Real, fato este que deverá sua proposta apresentar percentuais de Impostos diferenciados do
quanto apresentado.

Além dos tópicos abordados nos parágrafos anteriores, nota-se que a licitante GUARDSECURE desentendeu o subitem 8.1.5.1, por haver ocorrência no SICAF - Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores, conforme se extrai a partir do documento apresentado pela Recorrida em seu cadastro no referido SICAF, onde consta diversas
ocorrências contra a empresa.

Conforme fora demonstrado nas linhas anteriores, a Recorrida descumpriu categoricamente as exigências editalíssimas como também a Lei, diante de suas planilhas de
custos e preços. 
Caso, ainda assim, seja desconsiderado este fato e mantida a proposta da recorrida como vencedora, estar-se-á afrontando mortalmente o Princípio da Vinculação ao Edital. 

Desta forma, para que não se cometa afronta ao citado princípio, bem como para que não se tenha o fracasso do certame, requer que os pedidos constantes na presente
peça recursal sejam reconhecidos e aplicados sobre os demais licitantes, a fim de analisar as respectivas propostas, bem como o devido cumprimento de sua Habilitação.

IV. Da Conclusão: 

Assim, com base nos argumentos acima tecidos, restando comprovada a existência de inadequação da proposta declarada vencedora às exigências do edital, requer-se que
Vossa Excelência, apegue-se à lei e à razoabilidade e igualdade, e receba o presente recurso, em seus efeitos legais, acolhendo-o em todos os seus termos para: 
a) desclassificar a Recorrida por inabilitação, tendo em vista que não comprovou o seu regime tributário;
b) reconhecer a formula correta para a intrajornada é a seguinte: R$(9,61*1,5)*15*2, perfazendo o valor de R$432,45 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco
centavos) para dois vigilantes;
c) reconhecer a Inadequação da Proposta Declarada vencedora, tendo em vista que a Recorrida calculou incorretamente o intervalo intrajornada, posto diurno e noturno;
d) reconhecer que a proposta da recorrida, não possui condições de atender o edital diante da proposta ínfima quanto as Despesas Administrativas (Custos Indiretos/Lucro),
bem como, no tocante as despesas com os impostos (IRPJ e CSLL);
d) diante de tais fatos, declarar a licitante vencedora que apresentou a melhor proposta, desde que cumprido todas as exigências editalícias.

Nestes termos,
Pede Deferimento.

Camaçari, 02 de junho de 2020.

EXSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA
MILA MESQUITA DE SOUZA
OAB/BA 41336
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisõess

CONTRA RAZÃO:
ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO CAMPUS SERRINHA

“A Administração não só deve cumprir e fazer cumprir a lei interna da licitação – o edital -, mas, também, as leis externas que permanecem guardiãs a tutelar a atividade
administrativa e a conduta de seus agentes." Luis Carlos Alcoforado"

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N°: 02/2020
PROCESSO ADM. N°: 23790.250209.2020-11

GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ-MF sob o número 42.035.097/0001-18, com endereço na
Rua Araponga, nº 489, Lote 07, Qd. 2, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, vem, tempestivamente, com esteio no Art. 44, §2º, do Decreto nº 10.024/2019, apresentar suas
CONTRARRAZÕES ao recurso administrativo interposto pela licitante EXSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA ME, ante as razões de fato e de direito delineadas a seguir:

1. DOS FATOS
Trata-se de pregão eletrônico n˚ 002/2020, critério de julgamento menor preço, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Serrinha.

O objeto do certame é a "(...) a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de serviços de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância
ostensiva armada e desarmada, executada por profissional qualificado nos termos da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, nas dependências do Campus Serrinha, deste
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos; (...)".
Irresignado com o resultado do certame, o Recorrente interpôs recurso administrativo, buscando a desclassificação do Recorrido, sob as seguintes justificativas:

a) erros na elaboração da Planilha de Custos, a saber: a.1) cômputo do intervalo intrajornada (postos diurnos e noturnos); a.2) taxa de custos indiretos
b) não atendimento aos itens 8.1.5.1. e 10.1.1. do instrumento convocatório;
c) ausência de assinatura na proposta de preços;
d) ausência de apresentação de tabela de depreciação dos equipamentos;
e) ausência de comprovação do regime tributário
f) violação ao item 8.1.5.1. do edital (ocorrências no SICAF);
g) violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
Com a devida vênia, entendemos que o recurso interposto não merece prosperar, tendo em vista que contraria as disposições contidas no edital de licitação e na legislação de
regência, devendo ser rejeitado por esta D. Comissão de Licitação. À análise:

2. DO DIREITO
2.1. INEXEQUILIBIDADE DA PROPOSTA DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTOS ERROS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Alega o Recorrente, em apertada síntese, que a proposta do Recorrido está maculada por supostos erros intransponíveis, a saber:
- intervalo intrajornada (postos diurnos e noturnos);
- cálculo do lucro;
- taxa de custos indiretos;
Data vênia, não podemos concordar com a tese do Recorrente. Explique-se:

Primeiramente, em relação ao suposto erro no cômputo do intervalo intrajornada (para os postos diurnos e noturnos), é importante esclarecer que o valor indicado pelo
Recorrido na Planilha de Custos (R$ 288,25) está correto, tendo em vista que foram observadas as estritas regras da cláusula 49ª da CCT 2018/2019, bem como a tabela de
remuneração prevista na cláusula 4ª deste diploma. Com efeito, temos que a fórmula utilizada para o cálculo do intervalo intrajornada foi a seguinte: 
*** R$ 9,61 x 15 dias x 2 vigilantes = R$ 288,25 ***

Não há dúvidas que a aplicação da fórmula (R$ 9,61*1,5)*15 prevista no Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP, onera a contratação, pois o valor de R$ 9,61 previsto nas
normas coletivas já é o valor da hora-extra.

Sobremais, a alegação do Recorrente de suposta violação ao princípio da isonomia na condução do procedimento licitatório é absurda e não deve prosperar, pois nenhuma
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licitante foi desclassificada exclusivamente pela não aplicação da fórmula solicitada do valor de Intrajornada. 

Apenas à título de exemplificação, apenas a licitante Braspe Vigilância e Segurança Eireli solicitou a correção da fórmula durante a sessão pública, justificando a majoração
dos preços e foi atendida pelo Pregoeiro, contrariando o que alega a Recorrente que nenhum Licitante utilizou-se dessa fórmula. Inclusive este tema já foi exaustivamente
debatido e rejeitado no julgamento do recurso interposto pelo próprio Recorrente, que culminou com a desclassificação da licitante General Security.

Quanto à alegação de erros no cálculo do lucro, é importante esclarecer que o cálculo da margem de lucro contratual configura responsabilidade de cada licitante, ao definir a
sua estratégia mercadológica.

Supondo, hipoteticamente, que a tese construída pelo Recorrente estivesse correta, isto não afetaria em nada a exequibilidade da proposta, pois representaria um valor de R$
2,77 para o posto diurno e R$ 0,09 para o posto noturno, montantes que poderiam ser facilmente absorvidos pelos demais itens da planilha ou até mesmo mantendo os
valores previstos e apenas reduzindo o percentual do lucro.

Neste sentido, vejamos o seguinte precedente do Tribunal de Contas da União – TCU, in litteris:
“A oferta de taxa de administração negativa ou de valor zero, em pregão para prestação de serviços de fornecimento de vale-alimentação, não implica inexequibilidade da
respectiva proposta, a qual só pode ser aferida a partir da avaliação dos requisitos objetivos especificados no edital da licitação Representação formulada por empresa deu
notícia de possíveis irregularidades cometidas pelo Conselho Regional de Nutricionistas do Estado de São Paulo (SESCOOP-SP), na condução do Pregão Presencial nº 04/11,
que antecedeu a contratação de empresa para prestar serviços de fornecimento de vale-alimentação, abrangendo o gerenciamento, distribuição, implementação e
administração dos benefícios. Após sorteio realizado entre as empresa Planinvesti – Administração e Serviços Ltda. e Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A., em
razão de haverem apresentado propostas de isenção de taxa de administração (0,00 %), o objeto do pregão foi adjudicado à primeira delas. O relator considerou, em face do
disposto no comando contido no art. 4º, inciso XVII, da Lei nº 10.520/2002, que o pregoeiro não deveria ter realizado “precocemente” o referido sorteio, mas sim negociado
com as citadas empresas, a fim de obter proposta ainda melhor. Rememorou o teor da Decisão nº 38/1996 – Plenário, por meio da qual o Tribunal decidiu: “deixar assente
que, no que pertine às licitações destinadas ao fornecimento de vales-refeição/alimentação, a admissão de ofertas de taxas negativas ou de valor zero, por parte da
Administração Pública, não implica em violação ao disposto no art. 44, § 3º, da Lei nº 8.666/93, por não estar caracterizado, a priori, que essas propostas sejam
inexequíveis, devendo ser averiguada a compatibilidade da taxa oferecida em cada caso concreto, a partir de critérios objetivos previamente fixados no edital”. A despeito
dessa e de outras falhas apuradas, considerou que a anulação do respectivo contrato traria inconvenientes que suplantariam eventuais benefícios dela resultantes. O Tribunal,
então, ao acolher proposta do relator, quanto ao aspecto acima enfocado, decidiu determinar ao SESCOOP-SP que, em futuras licitações: “salvo quando houver comprovada e
justificada inviabilidade, passe adotar o entendimento firmado na Decisão nº 38/1996-Plenário, no sentido de que a apresentação de ofertas de taxas de administração
negativas ou de valor zero não torna as propostas inexequíveis, devendo ser averiguada a compatibilidade da taxa oferecida em cada caso concreto, a partir de critérios
objetivos previamente fixados no edital”. Acórdão n.º 1.034/2012-Plenário, TC 010.685/2011-1, rel. Min. Raimundo Carreiro, 2.5.2012.” (grifamos)
No que toca à suposta inexequibilidade da proposta, que não cobriria os custos com reciclagem, IRPJ e CSLL, interessa ressaltar que o Recorrido apresentou tempestivamente
declaração de exequibilidade nos seguintes termos:
“A Guardsecure Segurança Empresarial LTDA, com sede na Rua Araponga, nº 489, Lote 07, QD.02, Loteamento Varandas Tropicais, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, Cep:
42.701-330, inscrita no CNPJ sob o nº 42.035.097/0001-18, DECLARA ao Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Baiano – Campus Serrinha, que a nossa
proposta e totalmente exequível, nos comprometendo a não pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Também informamos que
somos uma empresa com mais de 27 anos de atuação no mercado possuindo mais de 3.000 vigilantes e vários contratos ativos o que nos possibilita adquirir insumos com
valores menores além de contarmos com um grande estoque de fardamentos e equipamentos o que nos possibilita ofertar preços competitivos e se for preciso até mesmo
renunciar a parcela ou à totalidade da remuneração dos insumos.”

O que se vê na hipótese em debate é que o Recorrente trás argumentos inverídicos e critérios novos não previstos no edital (itens 7.3., 7.4., e 7.5.) para buscar o
reconhecimento da inexigibilidade da proposta do Recorrido, sem base legal alguma.

Relembre-se que o próprio instrumento convocatório foi claro ao disciplinar a possibilidade de acomodação dos termos da proposta ao edital. Vejamos:

“7.10.1 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta:

7.10.1.1 A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto:
(...)” (grifamos)

De mais a mais, deve ser ponderado que o Tribunal de Contas da União já se manifestou em inúmeras oportunidades sobre a tese de que erros materiais ou omissões na
planilha de custos e formação de preços não são motivos suficientes para a desclassificação da licitante. Neste sentido, vejamos os seguintes precedentes:

"Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser
ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário)" (g.n.)
******



09/07/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/Termojulg2.asp?prgCod=840835&ipgCod=23143915&Tipo=CR&Cliente_ID=gsel++++++++&reCod=455276 3/6

"A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a
Administração contratantes realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão
2.546/2015 – Plenário)" (g.n.)
******
"Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de informações que possam ser supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93,
desde que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes. (Acórdão 2873/2014 – Plenário)" (grifamos)

Em atenção ao princípio da eventualidade, acaso esta D. Comissão tenha dúvidas acerca da exigibilidade da proposta do Recorrido, requer se seja determinado a conversão
do feito em diligência, conforme autorizado pelo item 7.3. do ato convocatório, de sorte que seja facultado ao Recorrido a possibilidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta.

Ante ao exposto, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

2.2. SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 8.1.5.1. DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (OCORRÊNCIAS NO SICAF)
Ao revés do asseverado pelo Recorrente, breve consulta à situação cadastral do Recorrido revela que inexistem as alegadas pendências (nada consta), razão na qual não
podemos falar em violação ao item 8.1.5.1. do instrumento convocatório.

2.3. SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 10.1.1. DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA PROPOSTA)

Neste tópico, é importante destacar que o Recorrido apresentou planilha no formato Excel sem nenhuma célula ou fórmula bloqueada, ou qualquer linha ou coluna oculta
conforme definido no item 7.7.2 do edital, além da planilha conter os dados do representante legal devidamente comprovado nos documentos apresentados. Caso a D.
Comissão de Licitação entendesse pela necessidade de apresentação da planilha assinada, teria solicitado durante a sessão pública.

De mais a mais, não há dúvidas que a exigência do item 10.1.1. deve ser interpretada com cautela, tendo em vista que no ordenamento jurídico pátrio vigora o princípio da
instrumentalidade ou formalismo moderado. 

Segundo este princípio, deve ser taxado como válido todo documento produzido de forma diferente da inicialmente exigida, desde que cumpra o objetivo pretendido ou a sua
finalidade essencial.

Ainda sobre o princípio da instrumentalidade, cabe destacar a doutrina de Odete Medauar, in litteris:

"(...) O princípio do formalismo moderado consiste, em primeiro lugar, na previsão de rito e formas simples, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança,
respeito aos direitos dos sujeitos, o contraditório e a ampla defesa. Em segundo lugar, se traduz na exigência de interpretação flexível e razoável quanto a formas, para evitar
que estas sejam vistas como um fim em si mesmas, desligadas das verdadeiras finalidades do processo (...)" (in Direito Administrativo Moderno. 8ª ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2004, p. 203).
Assim, pugna pelo não provimento do recurso, neste particular!

2.4. SUPOSTA NÃO APRESENTAÇÃO DA TABELA DE DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Ao revés do asseverado na peça recursal, breve análise da planilha de equipamentos apresentada revela a presença do item depreciação anual de todos os equipamentos que
serão utilizados na execução do objeto contratual, conforme definições previstas no anexo IV do instrumento convocatório.
Com efeito, não há motivos para a irresignação do Recorrente, neste particular.

2.5. ALEGAÇÃO DE ERRO NO REGIME JURÍDICO ADOTADO (LUCRO REAL X LUCRO PRESUMIDO)

Ao contrário do asseverado na peça recursal, o Recorrido cotou os tributos de acordo com o regime de tributação do lucro real, conforme regras do art. 10, inc. I, da Lei
10.833/2003 c.c. art. 8, inc. I, da Lei 10.637/2002, que obrigam as pessoas jurídicas referidas na Lei 7.102/83, mesmo que optarem pelo Lucro Real, a apuração do PIS e a
COFINS pela sistemática cumulativa, ou seja, com base nos percentuais de 0,65% e 3,0% sobre a receita bruta. Vejamos:

"Lei nº 10.833, de 2003

Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º a 8º:

I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998, e na Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983;" (g.n.)

******
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"Lei nº 10.637, de 2002

Art. 8º. Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º a
6º:

I – as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998 (parágrafos introduzidos pela Medida Provisória nº 2.158-35, de
24 de agosto de 2001), e Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983;" (g.n.)

Para fulminar qualquer dúvida acerca do tema, vejamos a ementa da consulta à Receita Federal no Brasil nº 345 de 26 de junho de 2017, in litteris:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E TRANSPORTE DE
VALORES.

A pessoa jurídica prestadora de serviços de vigilância patrimonial e de transporte de valores de que trata o art. 10 da Lei nº 7.102, de 1983, está sujeita ao regime
cumulativo para apuração e recolhimento da Cofins.

Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 10, inciso I; Lei nº 10.637, de 2002, art. 8º, inciso I; e Lei nº 7.102, de 1983.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E TRANSPORTE DE VALORES.

A pessoa jurídica prestadora de serviços de vigilância patrimonial e de transporte de valores de que trata o art. 10 da Lei nº 7.102, de 1983, está sujeita ao regime
cumulativo para apuração e recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep.

Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 10, inciso I, e art. 15, inciso V; Lei nº 10.637, de 2002, art. 8º, inciso I; Lei nº 7.102, de 1983."

Ante o exposto, equivocada a alegação do Recorrente, neste particular.

2.6. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. DO PODER-DEVER DE CONVALIDAÇÃO DE ERROS QUE NÃO ALTEREM A SUBSTÂNCIA DAS PROPOSTAS. INTELIGÊNCIA ART. 43, §3º,
DA LLCA C/C ART 26, § 3º, DO DECRETO Nº 5.450/05 E ARTIGOS 24 E 29 - A DA IN Nº 02/2008 MPOG (APLICÁVEL POR ANALOGIA)

Admitindo-se, hipoteticamente, que a proposta do Recorrido possua algum equívoco, entendemos que não é lícito a sua desclassificação do Certame. É que resta pacificado
na doutrina e jurisprudência pátria que eventuais erros nos documentos de habilitação ou na proposta comercial não são suficientes para autorizar a desclassificação da
licitante, desde que tais inconformidades não impliquem alteração substancial da proposta, e nem obstem a persecução do interesse público.

Nestes casos, o operador do direito deve aplicar o entendimento consubstanciado no art. 26, §3º, do Decreto nº 5.450/05, a saber:
“Art. 26. Omissis
(...)
§ 3o No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.” (g.n)
A matéria também foi positivada nos artigos 24 e 29-A, §2º, da Instrução Normativa SLTI nº 02/08 (aplicável por analogia), in verbis:
"Art. 24. Quando a modalidade de licitação for pregão, a planilha de custos e formação de preços deverá ser entregue e analisada no momento da aceitação do lance
vencedor, em que poderá ser ajustada, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto" (g.n.)
Art. 29-A: Omissis
§2º Erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração
do preço ofertado, e desde que se comprove que este é 
suficiente para arcar com todos os custos da contratação (...)" (grifamos)
Ora, o entendimento supracitado se alinha com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Vejamos o essencial do Acórdão 2564/2009 – Plenário/TCU, in verbis:
“Omissis
13.2. Na realidade, a única menção feita a uma possível correção na proposta apresentada pela empresa União se encontra à fl. 634 (subitens 13.4 a 13.4.2) e se refere ao
erro de cálculo verificado na planilha da empresa, a que aludiu o Pregoeiro quando de sua desclassificação. Com efeito, consoante se observa na planilha apresentada pela
licitante, juntada à fl. 385 dos autos, observa-se que, efetivamente, a empresa incorreu em erro no valor constante dos encargos do "Grupo C" para o posto de pedreiro, uma



09/07/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/Termojulg2.asp?prgCod=840835&ipgCod=23143915&Tipo=CR&Cliente_ID=gsel++++++++&reCod=455276 5/6

vez que foi cotado o valor de R$ 31,94 (trinta e um reais e noventa e quatro centavos) quando o correto seria R$ 40,39 (quarenta reais e trinta e nove centavos), como bem
observado pelo Pregoeiro condutor do certame.
13.3. Não obstante, tal erro, por si só, não acarretaria a desclassificação da proposta, tendo em vista o disposto no § 3º do art. 26 do Decreto nº 5.450/2005, o qual foi
reproduzido no item 60 do edital (fl. 283), abaixo transcrito (grifo nosso):
"Art. 26. (...)
§ 3º. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação".
13.4. Nesse ponto, vale dizer, o equívoco cometido pela licitante ao fazer constar em sua planilha o valor de R$ 31,94 (trinta e um reais e noventa e quatro centavos) quando
o correto seria R$ 40,39 (quarenta reais e trinta e nove centavos) não caracteriza alteração substancial em sua proposta 
de preços, razão pela qual deveria ter o Pregoeiro adotado o procedimento acima transcrito tendo em vista o insignificante acréscimo que tal alteração acarretaria (R$ 8,45)
no valor global de sua proposta.
13.5. Portanto, em princípio, entende-se que, tal erro de cálculo, por si só, não acarretaria a desclassificação da proposta da empresa União, tendo em vista o procedimento
previsto no art. 26, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005.” (grifos nossos)
Portanto, D. Julgadores, resta incontroverso que a eventual desclassificação do Recorrido inviabilizará a obtenção da proposta mais vantajosa e a persecução do interesse
público, o que não pode ser tolerado pelo Direito.

2.7. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. OFENSA
AO INTERESSE PÚBLICO

Em atenção ao princípio da eventualidade, mesmo que a alegação do Recorrente proceda, o que apenas se admite ad argumentandum tantum, tal conduta não desafia a
desclassificação do Recorrido, ante a necessidade de observância do princípio da instrumentalidade ou formalismo moderado. 
Ora, na hipótese dos autos eventual desclassificação do Recorrido violará aos princípios da competitividade, proporcionalidade, razoabilidade e moralidade, positivados no Art.
5°, §único, do Decreto 5.450/05, in verbis:
“Art. 5o A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.
Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados (...)” (g.n)
Sobre o tema, vejamos os seguintes precedentes judiciais, in verbis:
"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO JUDICIÁRIO. LEGALIDADE AMPLA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA. ERRO DE CÁLCULO. OFENSA À RAZOABILIDADE. 
(...)
2. O apontamento do valor correto a título de BDI, pela comissão de licitação, alterando reflexamente o valor global da proposta da licitante agravada, por si só, não é capaz
de gerar a exclusão desta do procedimento, vez que o novo valor encontrado não altera a posição classificatória da agravada, o que, ao menos nesse juízo de cognição
sumária, parece ser argumento válido a considerar verossímil a alegação de mero erro de digitação nos cálculos do BDI, ou seja, erro material passível de correção. 
3. Agravo de instrumento improvido unanimemente.
(TJ-PE - AG: 143247 PE 0600327279, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 24/09/2009, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 189)" (grifamos)
******
"AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO
AO EDITAL. INTERESSE PÚBLICO. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. REGIMENTAL PROVIDO. 
I - Demonstrado no agravo regimental elementos que evidenciam a ausência dos requisitos para o deferimento da liminar em ação de mandado de segurança deve este ser
provido. 
II - A desclassificação de concorrente de licitação que apresenta menor preço com base na análise pontual de item de edital evidencia ofensa ao interesse público de buscar a
proposta mais vantajosa. 
III - As regras editalícias devem ser analisadas de modo sistemático a fim de buscar a finalidade da lei e evitar o excesso de formalismo."
(TJ-MA - Não Informada: 62002012 MA, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/04/2012, )" (grifamos)
É importante registrar que o procedimento licitatório sub examine se deu pelo critério de julgamento menor de preço, e o Recorrente não logrou êxito em apresentar a
proposta mais vantajosa para a administração. Também não estamos diante de qualquer conduta do Recorrido que implicasse em violação ao princípio setorial da vinculação
ao instrumento convocatório.
Ante a tais consideração, é com convicção que pugnamos pelo não provimento recurso interposto.

3. CONCLUSÃO
Ex positis, reside claro que as alegações ventiladas pelo Recorrente carecem de lastro legal e qualquer sustentabilidade, deixando transparecer, assim, seu caráter
manifestamente protelatório e, ademais, puro inconformismo com o resultado do certame, razão na qual carecem ser afastadas de plano por esta D. Comissão de Licitação.

Assim, requer a V. Sa. que se digne a:
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a) no mérito, negar provimento ao recurso combatido, mantendo incólume a decisão que sagrou o Recorrido vencedor do certame, na forma e para fins de direito;
b) acaso esta D. Comissão de Licitação julgue necessário, requer a conversão do feito em diligência, na forma do item 7.3. do instrumento convocatório; 
N. termos,
P. deferimento.
Lauro de Freitas/BA, 05 de junho de 2020.

GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA
HELDEVAN BAPTISTA DOS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisõess

DECISÃO DO PREGOEIRO: PROCEDE
Decisão do Recurso Referente ao Item 01 e 02 do Grupo 1 do Pregão Eletrônico 02/2020 – Pregoeiro

Processo no 23790.250209.2020-11 referente ao Edital do Pregão Eletrônico Tradicional no 02/2020, Contratação de Empresa Especializada em serviços de Vigilância
Ostensiva, em conformidade e condições estabelecidas no edital do certame e legislação pertinente ao objeto e em todos os seus anexos.

Trata o presente de decisão do recurso interposto pela empresa EXSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
21.550.729/0001-01, encaminhada por meio eletrônico tempestivamente, após encerramento da sessão pública do Pregão Eletrônico 02/2020, contra o item 01 e 02 do
Grupo 01 do referido pregão eletrônico, informando o que se segue:

1. DA TEMPESTIVIDADE DA INTENÇÃO DO RECURSO 

Após encerrada a sessão pública do Pregão Eletrônico 02/2020, o pregoeiro seguindo o que determina as leis 8.666/93, 10.520/02 e o Decreto 10.024/19, o qual preconiza
em seu artigo 26 que:
Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recorrer.
§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três dias.
§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente,
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o
pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

O pregoeiro possibilitou via sistema eletrônico prazo para a intenção de recurso contra a adjudicação dos itens do referido pregão eletrônico e que foi tempestivamente feita
pela empresa EXSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.550.729/0001-01, contra os Itens 01e 02 do
Grupo 01. 

2. DOS ARGUMENTOS DA RECORRENTE
Intenta, a recorrente, averbar o instrumento de recurso contra adjudicação do pregoeiro para o itens 01 e 02 do Grupo 01, aduzindo, para tanto, em apertada síntese:

RECURSO ADMINISTRATIVO
Em face da decisão que declarou vencedora a proposta da licitante GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 42.035.097/0001-18 , doravante denominada
recorrida, aduzindo para tanto o que se segue:

Após a desclassificação da Licitante GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, a proposta da recorrida foi declarada vencedora. Entretanto, a proposta da licitante não poderia
ter sido declarada vencedora, uma vez que não cumpriu as exigências em relação aos documentos de habilitação, além disso, seus cálculos estão em desacordo ao quanto
exigido no subitem 8.1.5.1, e 10.1.1, bem como no Anexo IV do Edital e na Lei. III. Do Respeito ao Princípio Licitatório da Vinculação ao Edital É princípio basilar das
licitações, dentre tantos outros, o da VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, ou seja, a Administração e os licitantes não podem se afastar da adequação aos
termos do edital. Como ensina Hely Lopes Meirelles: “A vinculação ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou
permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do
certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora.” Ora,
após terem sido estabelecidas as exigências do edital, apenas as propostas que a elas se adequem por completo podem ser classificadas, apreciadas e terem a chance de se
sagrar vencedoras. No mesmo diapasão, tem-se mais uma lição de Hely Lopes Meirelles: “Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital o modo e a forma de
participação dos licitantes, bem como as condições para a elaboração das ofertas, e, no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento ou no contrato, se
afastasse do estabelecido e admitisse documentação e propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos
tanto os licitantes quanto a Administração que o expediu.” Vale ressaltar que o critério de menor preço adotado não supera a exigência de vinculação ao edital das propostas
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apresentadas, motivo pelo qual apenas as propostas de menor preço que tenham se adequado às exigências e especificações técnicas editalícias é que podem merecer
apreciação no certame com vistas a concorrerem à vitória no mesmo. Desta forma, inconcebível que se mantenha intacto o resultado que declarou vencedora a proposta da
licitante recorrida eis que, conforme se passará a demonstrar, a mesma não atende ao edital. a) Inadequação da Proposta Declarada Vencedora às Exigências Editalícias e
Impossibilidade Absoluta de Atendimento do Edital: Importante informar que, a proposta da Recorrente se baseou no modelo da planilha de preço constante do edital e
previsto em conformidade no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES –MP, qual seja, R$
(9,61*1,5)*15*2, perfazendo o valor de R$432,45 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) para dois vigilantes, a Recorrida por sua vez, apresentou o
valor final de R$288,30 (duzentos e oitenta e oito reais e trinta centavos) para dois vigilantes. Partindo desse item, o ilustre pregoeiro desclassificou as licitantes que já
haviam sido classificadas, em razão do suposto desacordo ao quanto exigido em Edital e Lei. No decorrer da Sessão, foi constatado que o pregoeiro agiu de forma
diferenciada sobre o item “intervalo intrajornada”, em relação as primeiras colocadas, determinando que a formula correta para a intrajornada é: R$ (9,61*15) R$ 9,61 =
Valor da hora previsto na CCT 15 = Horas a repor. Conforme dito anteriormente, a Recorrida não calculou corretamente o intervalo intrajornada, pois, por equívoco do
Pregoeiro, apresentou nova formula com base na Convenção Coletiva da Categoria, ao invés de utilizar os parâmetros constantes no Edital e no Estudo sobre a Composição
dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância. Ora, como se nota, a recorrente e também nenhum outro licitante utilizou como parâmetro a Formula: (R$ (9,61*15) R$
9,61 = Valor da hora previsto na CCT 15 = Horas a repor), apenas a Recorrida utilizou tal formula, contrariando flagrantemente o Edital. Vejamos abaixo os registros
efetuados pelo ilustre pregoeiro sobre as licitantes anteriormente classificadas antes da empresa GUARDSECURE: “Dia 24/04/2020 sobre a licitante JPR VIGILÂNCIA Pregoeiro
24/04/2020 09:08:41 : Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - 1.4 Intervalo Intrajornada não usufruído pelo empregado – (Que é o nosso caso, pois o empregado não
é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores
Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES -MP. Cláusula 49° da CCT. Pregoeiro 24/04/2020 09:08:58 Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser concedido, ou ser concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo
611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o empregado por dia de trabalho em que não for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com
periculosidade, acrescida de 50%, Pregoeiro 24/04/2020 09:09:13 Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de
Trabalho. Tal parcela tem caráter indenizatório, não incorpora ao salário para base de cálculo para encargos. Pregoeiro 24/04/2020 09:09:28 Para JRP VIGILANCIA
PATRIMONIAL EIRELI - Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = R$432,05Valor da hora previsto na CCT 1,5 = Acréscimo 50% 15 = Horas a repor Dia 28/04/2020 sobre a
licitante JAVA SEGURANCA Pregoeiro 28/04/2020 11:06:17 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - D – Intervalo Intrajornada não usufruído - Artigo 71 da CLT.
Cláusula 49° CCT 2018/2019 (Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula de calculo difere da Planilha
Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia Pregoeiro 28/04/2020 11:06:32 Para JAVA
SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - da SEGES -MP. Cláusula 49° da CCT. Pregoeiro 28/04/2020 11:06:52 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - 3. PARÁGRAFO
PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser concedido, ou ser concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo 611-B, todos da
CLT, obrigadas a indenizar o empregado por dia de trabalho em que não for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com periculosidade,
acrescida Pregoeiro 28/04/2020 11:07:25 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - de 50%,conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal
parcela tem caráter indenizatório, não incorpora ao salário para base de cálculo para encargos. Pregoeiro 28/04/2020 11:07:40 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA -
Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 1,5 = Acréscimo 50% 15 = Horas a repor Dia 29/04/2020 sobre a licitante LOOK SEGURANCA Pregoeiro
29/04/2020 11:22:26 Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - B – Intervalo Intrajornada não usufruído - Artigo 71 da CLT. Cláusula 49° CCT 2018/2019 (Que é o nosso
caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a
Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia Pregoeiro 29/04/2020 11:22:40 Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - da
SEGES -MP. Cláusula 49° da CCT. Pregoeiro 29/04/2020 11:22:53 Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo
não ser concedido, ou ser concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo 611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o empregado por
dia de trabalho em que não for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com periculosidade, acrescida de 50%, Pregoeiro 29/04/2020 11:23:08
Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal parcela tem caráter indenizatório, não incorpora ao
salário para base de cálculo para encargos. Pregoeiro 29/04/2020 11:23:20 Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = Valor da hora
previsto na CCT 1,5 = Acréscimo 50% 15 = Horas a repor Dia 30/04/2020 sobre a licitante GUARDIAO SERVICOS Pregoeiro 30/04/202009:40:30 Para GUARDIAO SERVICOS
ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - B – Intervalo Intrajornada não usufruído - Artigo 71 da CLT. Cláusula 49° CCT 2018/2019 (Que é o nosso caso, pois o empregado não é
substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores
Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia Pregoeiro.30/04/2020 09:40:44Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - da SEGES -MP. Cláusula
49° da CCT. Pregoeiro 30/04/2020 09:40:58 Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não
ser concedido, ou ser concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo 611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o empregado por dia de
trabalho em que não for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com periculosidade, acrescida de 50%, Pregoeiro 30/04/2020 09:41:13 Para
GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal parcela tem caráter indenizatório, não
incorpora ao salário para base de cálculo para encargos. Pregoeiro 30/04/2020 09:41:28 Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Fórmula: R$
(9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 1,5 = Acréscimo 50% 15 = Horas a repor.” Assim, não é compreensível que a Administração fixe no edital o modo e
a forma de participação dos licitantes, se no decorrer do procedimento admita propostas em desacordo com o solicitado, desfavorecendo a Recorrente que seguiu
rigorosamente o edital em comento. Ademais, ainda em análise da proposta da Recorrida, foi detectado erros irreparáveis, conforme se infere através da planilha de custos
nos itens “CÁLCULO DO LUCRO”, pois, o qual não foi aplicado sobre o item “Custos Indiretos”, formula de cálculo este previsto no Edital, no Anexo 4 (memória de cálculo).
Vejamos como a Recorrida apresentou em sua planilha de preço do Posto Diurno: Na Base de Cálculo para o Modulo 6, informou os seguintes valores; BASE DE CÁLCULO
PARA O MÓDULO 6-B (LUCRO 2,1850%) = R$138,74 (Calculado o percentual de 2,8150% sobre o total da (BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6) R$6.349,88 Cálculo
apresentado(errado): = 2,1850% X R$6.349,88 = R$138,74 Quando deveria ser: BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6-B (LUCRO 2,1850%) = R$141,52 (Calculado o
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percentual de 2,8150% sobre o total da (BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6) R$6.349,88 + os (Custos Indiretos) R$127,00 Totalizando o valor de R$6.426,88 Cálculo
correto: = 2,1850% X R$6.426,88 = R$141,52 Do mesmo modo, a Recorrida realizou na Planilha de Preço do Posto Noturno, descumprindo o modelo constante no edital, eis
que por exigência do respectivo edital, deveria ser utilizado o modelo em suas formula de cálculo, fato este, que inclusive, foi questionado no decorrer da sessão a equipe de
pregão, a qual informou na oportunidade, que o modelo da planilha constante no edital, deveria ser seguido na integra. Tal modo de apresentação das planilhas de preços
proposta pela Recorrida/licitante, teve inúmeras vantagens sobre os demais licitantes, inclusive sobre a RECORRENTE que seguiu fielmente a formula de cálculo previsto em
edital. Tais erro de cálculos apresentados pela licitante GUARDSECURE, sob as alegações acima, foram aplicadas também os mesmos erros para as planilhas de custos do
Posto Noturno. Sabemos que embora a licitante GUARDSECURE tenha apresentando a declaração de viabilidade, a fim de demonstrar que o preço apresentado para o objeto
do pregão em comento encontra-se exequível, torna a Recorrida a total responsabilidade de executar os serviços, cumprindo com todas as obrigações e cláusulas contratuais,
no entanto, nos preços detalhados por planilhas devem ter a equação matemática, ou seja, cada item de custos deverá ser viável e solúvel para cobrir cada despesa. Assim,
qualquer custo desprezível de execução será compelido pelas Despesas Administrativas (Custos Indiretos/Lucro), que por sua vez a licitante GUARDSECURE cotou para tais
itens de Despesas Administrativas valores tão ínfimos que não daria para suportar qualquer outro custo complementar, sem falar que os custos das Despesas Administrativas
devem cobrir também o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação ou congêneres, conforme preceitua o subitem 6.18.3 do Edital. Ademais, a taxa de
Custos Indiretos cotado pela licitante deve ser suficiente para cobrir as despesas com os impostos (IRPJ e CSLL), visto que nos termos do Acordão do TCE tais impostos não
devem ser cotados em planilhas, porém, os custos cobrados em planilha à título de “Custos Indiretos” devem ser suficientes para arcar com as despesas destes impostos. No
entanto, as taxas de percentuais dos Custos Indiretos cotados pela licitante GUARDSECURE, são insuficientes, principalmente, no que se refere aos percentuais cotados na
planilha de custos do Posto Noturno, como por exemplo, os Custos Indiretos = 0,3000% e Lucro = 0,3910%, bem como, os Custos de percentuais para cobrir o IRPJ é no
mínimo 1,20% e do CSLL 1,00%, a depender do regime de tributação da empresa. Desse modo, resta comprovado que a licitante GUARDSECURE descumpriu
categoricamente as exigências editalíssimas e a Lei, diante de suas planilhas de custos e preços. Além disso, chama atenção desta Comissão, pois, a Recorrida descumpriu
novamente o Edital, dessa vez, no subitem 10.1.1 do certame, que se refere a não a apresentação das proposta de preços devidamente assinada por quem de direito. Pasme
Nobre Pregoeiro, a licitante GUARDSECURE também deixou de apresentar a Tabela de Depreciação dos Equipamentos, conforme exigência do Anexo IV do edital. A recorrente
identificou que a licitante GUARDSECURE não comprovou o seu regime tributário, uma vez que ao elaborar sua proposta utilizou-se o regime tributário para empresa de Lucro
Presumido, apesar de ser enquadrada no Regime de Lucro Real, fato este que deverá sua proposta apresentar percentuais de Impostos diferenciados do quanto apresentado.
Além dos tópicos abordados nos parágrafos anteriores, nota-se que a licitante GUARDSECURE desentendeu o subitem 8.1.5.1, por haver ocorrência no SICAF - Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores, conforme se extrai a partir do documento apresentado pela Recorrida em seu cadastro no referido SICAF, onde consta diversas
ocorrências contra a empresa. Conforme fora demonstrado nas linhas anteriores, a Recorrida descumpriu categoricamente as exigências editalíssimas como também a Lei,
diante de suas planilhas de custos e preços. Caso, ainda assim, seja desconsiderado este fato e mantida a proposta da recorrida como vencedora, estar-se-á afrontando
mortalmente o Princípio da Vinculação ao Edital. Desta forma, para que não se cometa afronta ao citado princípio, bem como para que não se tenha o fracasso do certame,
requer que os pedidos constantes na presente peça recursal sejam reconhecidos e aplicados sobre os demais licitantes, a fim de analisar as respectivas propostas, bem como
o devido cumprimento de sua Habilitação. IV. Da Conclusão: Assim, com base nos argumentos acima tecidos, restando comprovada a existência de inadequação da proposta
declarada vencedora às exigências do edital, requer-se que Vossa Excelência, apegue-se à lei e à razoabilidade e igualdade, e receba o presente recurso, em seus efeitos
legais, acolhendo-o em todos os seus termos para: a) desclassificar a Recorrida por inabilitação, tendo em vista que não comprovou o seu regime tributário; b) reconhecer a
formula correta para a intrajornada é a seguinte: R$(9,61*1,5)*15*2, perfazendo o valor de R$432,45 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) para
dois vigilantes; c) reconhecer a Inadequação da Proposta Declarada vencedora, tendo em vista que a Recorrida calculou incorretamente o intervalo intrajornada, posto diurno
e noturno; d) reconhecer que a proposta da recorrida, não possui condições de atender o edital diante da proposta ínfima quanto as Despesas Administrativas (Custos
Indiretos/Lucro), bem como, no tocante as despesas com os impostos (IRPJ e CSLL); d) diante de tais fatos, declarar a licitante vencedora que apresentou a melhor proposta,
desde que cumprido todas as exigências editalícias.

Nestes termos, Pede Deferimento. 

Camaçari, 02 de junho de 2020. 
EXSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA 
MILA MESQUITA DE SOUZA OAB/BA 41336 

"Art. 26. (...)
§ 3º. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação".

3. DA CONTRARRAZÃO
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LICITAÇÃO ELETRÔNICA N°: 02/2020
PROCESSO ADM. N°: 23790.250209.2020-11
GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ-MF sob o número 42.035.097/0001-18, com endereço na
Rua Araponga, nº 489, Lote 07, Qd. 2, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, vem, tempestivamente, com esteio no Art. 44, §2º, do Decreto nº 10.024/2019, apresentar suas
CONTRARRAZÕES ao recurso administrativo interposto pela licitante EXSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA ME, ante as razões de fato e de direito delineadas a seguir:

1. DOS FATOS

Trata-se de pregão eletrônico n˚ 002/2020, critério de julgamento menor preço, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Serrinha.
O objeto do certame é a "(...) a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de serviços de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância
ostensiva armada e desarmada, executada por profissional qualificado nos termos da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, nas dependências do Campus Serrinha, deste
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos; (...)".
Irresignado com o resultado do certame, o Recorrente interpôs recurso administrativo, buscando a desclassificação do Recorrido, sob as seguintes justificativas:
a) erros na elaboração da Planilha de Custos, a saber: a.1) cômputo do intervalo intrajornada (postos diurnos e noturnos); a.2) taxa de custos indiretos
b) não atendimento aos itens 8.1.5.1. e 10.1.1. do instrumento convocatório;
c) ausência de assinatura na proposta de preços;
d) ausência de apresentação de tabela de depreciação dos equipamentos;
e) ausência de comprovação do regime tributário
f) violação ao item 8.1.5.1. do edital (ocorrências no SICAF);
g) violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
Com a devida vênia, entendemos que o recurso interposto não merece prosperar, tendo em vista que contraria as disposições contidas no edital de licitação e na legislação de
regência, devendo ser rejeitado por esta D. Comissão de Licitação. À análise:

2. DO DIREITO

2.1. INEXEQUILIBIDADE DA PROPOSTA DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTOS ERROS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Alega o Recorrente, em apertada síntese, que a proposta do Recorrido está maculada por supostos erros intransponíveis, a saber:
- intervalo intrajornada (postos diurnos e noturnos);
- cálculo do lucro;
- taxa de custos indiretos;
Data vênia, não podemos concordar com a tese do Recorrente. Explique-se:
Primeiramente, em relação ao suposto erro no cômputo do intervalo intrajornada (para os postos diurnos e noturnos), é importante esclarecer que o valor indicado pelo
Recorrido na Planilha de Custos (R$ 288,25) está correto, tendo em vista que foram observadas as estritas regras da cláusula 49ª da CCT 2018/2019, bem como a tabela de
remuneração prevista na cláusula 4ª deste diploma. Com efeito, temos que a fórmula utilizada para o cálculo do intervalo intrajornada foi a seguinte:
*** R$ 9,61 x 15 dias x 2 vigilantes = R$ 288,25 ***
Não há dúvidas que a aplicação da fórmula (R$ 9,61*1,5)*15 prevista no Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP, onera a contratação, pois o valor de R$ 9,61 previsto nas
normas coletivas já é o valor da hora-extra.
Sobremais, a alegação do Recorrente de suposta violação ao princípio da isonomia na condução do procedimento licitatório é absurda e não deve prosperar, pois nenhuma

licitante foi desclassificada exclusivamente pela não aplicação da fórmula solicitada do valor de Intrajornada.
Apenas à título de exemplificação, apenas a licitante Braspe Vigilância e Segurança Eireli solicitou a correção da fórmula durante a sessão pública, justificando a majoração
dos preços e foi atendida pelo Pregoeiro, contrariando o que alega a Recorrente que nenhum Licitante utilizou-se dessa fórmula. Inclusive este tema já foi exaustivamente
debatido e rejeitado no julgamento do recurso interposto pelo próprio Recorrente, que culminou com a desclassificação da licitante General Security. Quanto à alegação de
erros no cálculo do lucro, é importante esclarecer que o cálculo da margem de lucro contratual configura responsabilidade de cada licitante, ao definir a sua estratégia
mercadológica.
Supondo, hipoteticamente, que a tese construída pelo Recorrente estivesse correta, isto não afetaria em nada a exequibilidade da proposta, pois representaria um valor de R$
2,77 para o posto diurno e R$ 0,09 para o posto noturno, montantes que poderiam ser facilmente absorvidos pelos demais itens da planilha ou até mesmo mantendo os
valores previstos e apenas reduzindo o percentual do lucro.

Neste sentido, vejamos o seguinte precedente do Tribunal de Contas da União – TCU, in litteris:
“A oferta de taxa de administração negativa ou de valor zero, em pregão para prestação de serviços de fornecimento de vale-alimentação, não implica inexequibilidade da
respectiva proposta, a qual só pode ser aferida a partir da avaliação dos requisitos objetivos especificados no edital da licitação Representação formulada por empresa deu
notícia de possíveis irregularidades cometidas pelo Conselho Regional de Nutricionistas do Estado de São Paulo (SESCOOP-SP), na condução do Pregão Presencial nº 04/11,
que antecedeu a contratação de empresa para prestar serviços de fornecimento de vale-alimentação, abrangendo o gerenciamento, distribuição, implementação e
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administração dos benefícios. Após sorteio realizado entre as empresa Planinvesti – Administração e Serviços Ltda. e Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A., em
razão de haverem apresentado propostas de isenção de taxa de administração (0,00 %), o objeto do pregão foi adjudicado à primeira delas. O relator considerou, em face do
disposto no comando contido no art. 4º, inciso XVII, da Lei nº 10.520/2002, que o pregoeiro não deveria ter realizado “precocemente” o referido sorteio, mas sim negociado
com as citadas empresas, a fim de obter proposta ainda melhor. Rememorou o teor da Decisão nº 38/1996 – Plenário, por meio da qual o Tribunal decidiu: “deixar assente
que, no que pertine às licitações destinadas ao fornecimento de vales-refeição/alimentação, a admissão de ofertas de taxas negativas ou de valor zero, por parte da
Administração Pública, não implica em violação ao disposto no art. 44, § 3º, da Lei nº 8.666/93, por não estar caracterizado, a priori, que essas propostas sejam
inexequíveis, devendo ser averiguada a compatibilidade da taxa oferecida em cada caso concreto, a partir de critérios objetivos previamente fixados no edital”. A despeito
dessa e de outras falhas apuradas, considerou que a anulação do respectivo contrato traria inconvenientes que suplantariam eventuais benefícios dela resultantes. O Tribunal,
então, ao acolher proposta do relator, quanto ao aspecto acima enfocado, decidiu determinar ao SESCOOP-SP que, em futuras licitações: “salvo quando houver comprovada e
justificada inviabilidade, passe adotar o entendimento firmado na Decisão nº 38/1996-Plenário, no sentido de que a apresentação de ofertas de taxas de administração
negativas ou de valor zero não torna as propostas inexequíveis, devendo ser averiguada a compatibilidade da taxa oferecida em cada caso concreto, a partir de critérios
objetivos previamente fixados no edital”. Acórdão n.º 1.034/2012-Plenário, TC 010.685/2011-1, rel. Min. Raimundo Carreiro, 2.5.2012.” (grifamos)
No que toca à suposta inexequibilidade da proposta, que não cobriria os custos com reciclagem, IRPJ e CSLL, interessa ressaltar que o Recorrido apresentou tempestivamente
declaração de exequibilidade nos seguintes termos:
“A Guardsecure Segurança Empresarial LTDA, com sede na Rua Araponga, nº 489, Lote 07, QD.02, Loteamento Varandas Tropicais, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, Cep:
42.701-330, inscrita no CNPJ sob o nº 42.035.097/0001-18, DECLARA ao Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Baiano – Campus Serrinha, que a nossa
proposta e totalmente exequível, nos comprometendo a não pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Também informamos que
somos uma empresa com mais de 27 anos de atuação no mercado possuindo mais de 3.000 vigilantes e vários contratos ativos o que nos possibilita adquirir insumos com
valores menores além de contarmos com um grande estoque de fardamentos e equipamentos o que nos possibilita ofertar preços competitivos e se for preciso até mesmo
renunciar a parcela ou à totalidade da remuneração dos insumos.”
O que se vê na hipótese em debate é que o Recorrente trás argumentos inverídicos e critérios novos não previstos no edital (itens 7.3., 7.4., e 7.5.) para buscar o
reconhecimento da inexigibilidade da proposta do Recorrido, sem base legal alguma.
Relembre-se que o próprio instrumento convocatório foi claro ao disciplinar a possibilidade de acomodação dos termos da proposta ao edital. Vejamos:
“7.10.1 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta:
7.10.1.1 A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto:
(...)” (grifamos)
De mais a mais, deve ser ponderado que o Tribunal de Contas da União já se manifestou em inúmeras oportunidades sobre a tese de que erros materiais ou omissões na
planilha de custos e formação de preços não são motivos suficientes para a desclassificação da licitante. Neste sentido, vejamos os seguintes precedentes:
"Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser
ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário)" (g.n.)

"A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a
Administração contratantes realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão
2.546/2015 – Plenário)" (g.n.)
******
"Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de informações que possam ser supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93,
desde que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes. (Acórdão 2873/2014 – Plenário)" (grifamos)
Em atenção ao princípio da eventualidade, acaso esta D. Comissão tenha dúvidas acerca da exigibilidade da proposta do Recorrido, requer se seja determinado a conversão
do feito em diligência, conforme autorizado pelo item 7.3. do ato convocatório, de sorte que seja facultado ao Recorrido a possibilidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta. Ante ao exposto, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

2.2. SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 8.1.5.1. DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (OCORRÊNCIAS NO SICAF) Ao revés do asseverado pelo Recorrente, breve consulta
à situação cadastral do Recorrido revela que inexistem as alegadas pendências (nada consta), razão na qual não podemos falar em violação ao item 8.1.5.1. do instrumento
convocatório.

2.3. SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 10.1.1. DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA PROPOSTA)
Neste tópico, é importante destacar que o Recorrido apresentou planilha no formato Excel sem nenhuma célula ou fórmula bloqueada, ou qualquer linha ou coluna oculta
conforme definido no item 7.7.2 do edital, além da planilha conter os dados do representante legal devidamente comprovado nos documentos apresentados. Caso a D.
Comissão de Licitação entendesse pela necessidade de apresentação da planilha assinada, teria solicitado durante a sessão pública. De mais a mais, não há dúvidas que a
exigência do item 10.1.1. deve ser interpretada com cautela, tendo em vista que no ordenamento jurídico pátrio vigora o princípio da
instrumentalidade ou formalismo moderado. Segundo este princípio, deve ser taxado como válido todo documento produzido de forma diferente da inicialmente exigida,
desde que cumpra o objetivo pretendido ou a sua finalidade essencial.
Ainda sobre o princípio da instrumentalidade, cabe destacar a doutrina de Odete Medauar, in litteris:
"(...) O princípio do formalismo moderado consiste, em primeiro lugar, na previsão de rito e formas simples, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança,
respeito aos direitos dos sujeitos, o contraditório e a ampla defesa. Em segundo lugar, se traduz na exigência de interpretação flexível e razoável quanto a formas, para evitar
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que estas sejam vistas como um fim em si mesmas, desligadas das verdadeiras finalidades do processo (...)" (in Direito Administrativo Moderno. 8ª ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2004, p. 203). Assim, pugna pelo não provimento do recurso, neste particular!

2.4. SUPOSTA NÃO APRESENTAÇÃO DA TABELA DE DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Ao revés do asseverado na peça recursal, breve análise da planilha de equipamentos apresentada revela a presença do item depreciação anual de todos os equipamentos que
serão utilizados na execução do objeto contratual, conforme definições previstas no anexo IV do instrumento convocatório. Com efeito, não há motivos para a irresignação do
Recorrente, neste particular.

2.5. ALEGAÇÃO DE ERRO NO REGIME JURÍDICO ADOTADO (LUCRO REAL X LUCRO PRESUMIDO)
Ao contrário do asseverado na peça recursal, o Recorrido cotou os tributos de acordo com o regime de tributação do lucro real, conforme regras do art. 10, inc. I, da Lei
10.833/2003 c.c. art. 8, inc. I, da Lei 10.637/2002, que obrigam as pessoas jurídicas referidas na Lei 7.102/83, mesmo que optarem pelo Lucro Real, a apuração do PIS e a
COFINS pela sistemática cumulativa, ou seja, com base nos percentuais de 0,65% e 3,0% sobre a receita bruta. Vejamos:

"Lei nº 10.833, de 2003

Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º a 8º: I - as pessoas
jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998, e na Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983;" (g.n.)

"Lei nº 10.637, de 2002
Art. 8º. Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º a
6º:
I – as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998 (parágrafos introduzidos pela Medida Provisória nº 2.158-35, de
24 de agosto de 2001), e Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983;" (g.n.)
Para fulminar qualquer dúvida acerca do tema, vejamos a ementa da consulta à Receita Federal no Brasil nº 345 de 26 de junho de 2017, in litteris:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E TRANSPORTE DE
VALORES.
A pessoa jurídica prestadora de serviços de vigilância patrimonial e de transporte de valores de que trata o art. 10 da Lei nº 7.102, de 1983, está sujeita ao regime
cumulativo para apuração e recolhimento da Cofins.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 10, inciso I; Lei nº 10.637, de 2002, art. 8º, inciso I; e Lei nº 7.102, de 1983.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E TRANSPORTE DE VALORES.
A pessoa jurídica prestadora de serviços de vigilância patrimonial e de transporte de valores de que trata o art. 10 da Lei nº 7.102, de 1983, está sujeita ao regime
cumulativo para apuração e recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 10, inciso I, e art. 15, inciso V; Lei nº 10.637, de 2002, art. 8º, inciso I; Lei nº 7.102, de 1983."
Ante o exposto, equivocada a alegação do Recorrente, neste particular.

2.6. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. DO PODER-DEVER DE CONVALIDAÇÃO DE ERROS QUE NÃO ALTEREM A SUBSTÂNCIA DAS PROPOSTAS. INTELIGÊNCIA ART. 43, §3º,
DA LLCA C/C ART 26, § 3º, DO DECRETO Nº 5.450/05 E ARTIGOS 24 E 29 - A DA IN Nº 02/2008 MPOG (APLICÁVEL POR ANALOGIA)
Admitindo-se, hipoteticamente, que a proposta do Recorrido possua algum equívoco, entendemos que não é lícito a sua desclassificação do Certame. É que resta pacificado
na doutrina e jurisprudência pátria que eventuais erros nos documentos de habilitação ou na proposta comercial não são suficientes para autorizar a desclassificação da
licitante, desde que tais inconformidades não impliquem alteração substancial da proposta, e nem obstem a persecução do interesse público.
Nestes casos, o operador do direito deve aplicar o entendimento consubstanciado no art. 26, §3º, do Decreto nº 5.450/05, a saber:
“Art. 26. Omissis
(...)
§ 3o No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.” (g.n)
A matéria também foi positivada nos artigos 24 e 29-A, §2º, da Instrução Normativa SLTI nº 02/08 (aplicável por analogia), in verbis:
"Art. 24. Quando a modalidade de licitação for pregão, a planilha de custos e formação de preços deverá ser entregue e analisada no momento da aceitação do lance
vencedor, em que poderá ser ajustada, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto" (g.n.)
Art. 29-A: Omissis
§2º Erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração
do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação (...)" (grifamos)
Ora, o entendimento supracitado se alinha com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Vejamos o essencial do Acórdão 2564/2009 – Plenário/TCU, in verbis:
“Omissis
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13.2. Na realidade, a única menção feita a uma possível correção na proposta apresentada pela empresa União se encontra à fl. 634 (subitens 13.4 a 13.4.2) e se refere ao
erro de cálculo verificado na planilha da empresa, a que aludiu o Pregoeiro quando de sua desclassificação. Com efeito, consoante se observa na planilha apresentada pela
licitante, juntada à fl. 385 dos autos, observa-se que, efetivamente, a empresa incorreu em erro no valor constante dos encargos do "Grupo C" para o posto de pedreiro, uma

vez que foi cotado o valor de R$ 31,94 (trinta e um reais e noventa e quatro centavos) quando o correto seria R$ 40,39 (quarenta reais e trinta e nove centavos), como bem
observado pelo Pregoeiro condutor do certame.
13.3. Não obstante, tal erro, por si só, não acarretaria a desclassificação da proposta, tendo em vista o disposto no § 3º do art. 26 do Decreto nº 5.450/2005, o qual foi
reproduzido no item 60 do edital (fl. 283), abaixo transcrito (grifo nosso):
"Art. 26. (...)
§ 3º. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação".
13.4. Nesse ponto, vale dizer, o equívoco cometido pela licitante ao fazer constar em sua planilha o valor de R$ 31,94 (trinta e um reais e noventa e quatro centavos) quando
o correto seria R$ 40,39 (quarenta reais e trinta e nove centavos) não caracteriza alteração substancial em sua proposta
de preços, razão pela qual deveria ter o Pregoeiro adotado o procedimento acima transcrito tendo em vista o insignificante acréscimo que tal alteração acarretaria (R$ 8,45)
no valor global de sua proposta.
13.5. Portanto, em princípio, entende-se que, tal erro de cálculo, por si só, não acarretaria a desclassificação da proposta da empresa União, tendo em vista o procedimento
previsto no art. 26, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005.” (grifos nossos)
Portanto, D. Julgadores, resta incontroverso que a eventual desclassificação do Recorrido inviabilizará a obtenção da proposta mais vantajosa e a persecução do interesse
público, o que não pode ser tolerado pelo Direito.

2.7. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. OFENSA
AO INTERESSE PÚBLICO
Em atenção ao princípio da eventualidade, mesmo que a alegação do Recorrente proceda, o que apenas se admite ad argumentandum tantum, tal conduta não desafia a
desclassificação do Recorrido, ante a necessidade de observância do princípio da instrumentalidade ou formalismo moderado.
Ora, na hipótese dos autos eventual desclassificação do Recorrido violará aos princípios da competitividade, proporcionalidade, razoabilidade e moralidade, positivados no Art.
5°, §único, do Decreto 5.450/05, in verbis:
“Art. 5o A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.
Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados (...)” (g.n)
Sobre o tema, vejamos os seguintes precedentes judiciais, in verbis:
"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO JUDICIÁRIO. LEGALIDADE AMPLA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA. ERRO DE CÁLCULO. OFENSA À RAZOABILIDADE.
(...)
2. O apontamento do valor correto a título de BDI, pela comissão de licitação, alterando reflexamente o valor global da proposta da licitante agravada, por si só, não é capaz
de gerar a exclusão desta do procedimento, vez que o novo valor encontrado não altera a posição classificatória da agravada, o que, ao menos nesse juízo de cognição
sumária, parece ser argumento válido a considerar verossímil a alegação de mero erro de digitação nos cálculos do BDI, ou seja, erro material passível de correção.
3. Agravo de instrumento improvido unanimemente.
(TJ-PE - AG: 143247 PE 0600327279, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 24/09/2009, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 189)" (grifamos)
******
"AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO
AO EDITAL. INTERESSE PÚBLICO. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. REGIMENTAL PROVIDO.
I - Demonstrado no agravo regimental elementos que evidenciam a ausência dos requisitos para o deferimento da liminar em ação de mandado de segurança deve este ser
provido.
II - A desclassificação de concorrente de licitação que apresenta menor preço com base na análise pontual de item de edital evidencia ofensa ao interesse público de buscar a
proposta mais vantajosa.
III - As regras editalícias devem ser analisadas de modo sistemático a fim de buscar a finalidade da lei e evitar o excesso de formalismo."
(TJ-MA - Não Informada: 62002012 MA, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/04/2012, )" (grifamos)
É importante registrar que o procedimento licitatório sub examine se deu pelo critério de julgamento menor de preço, e o Recorrente não logrou êxito em apresentar a
proposta mais vantajosa para a administração. Também não estamos diante de qualquer conduta do Recorrido que implicasse em violação ao princípio setorial da vinculação
ao instrumento convocatório.
Ante a tais consideração, é com convicção que pugnamos pelo não provimento recurso interposto.

3. CONCLUSÃO

Ex positis, reside claro que as alegações ventiladas pelo Recorrente carecem de lastro legal e qualquer sustentabilidade, deixando transparecer, assim, seu caráter
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manifestamente protelatório e, ademais, puro inconformismo com o resultado do certame, razão na qual carecem ser afastadas de plano por esta D. Comissão de Licitação.
Assim, requer a V. Sa. que se digne a:

a) no mérito, negar provimento ao recurso combatido, mantendo incólume a decisão que sagrou o Recorrido vencedor do certame, na forma e para fins de direito;
b) acaso esta D. Comissão de Licitação julgue necessário, requer a conversão do feito em diligência, na forma do item 7.3. do instrumento convocatório;
N. termos,
P. deferimento.

Lauro de Freitas/BA, 05 de junho de 2020.
GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA
HELDEVAN BAPTISTA DOS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL

4. DA ANALISE DO RECURSO

Em analise feita do recurso impetrado pela empresa EXSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
21.550.729/0001-01, contra os itens 01 e 02, adjudicado a empresa GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 42.035.097/0001-18, este Pregoeiro com a
equipe de apoio, após PARECER TÉCNICO, juntado ao processo e emitido pela área técnica requisitante, faz os seguintes apontamentos:

A busca pela menor/melhor proposta e o atendimento aos princípios constitucionais contidos no art. 37 da carta magna deve ser exercitada pelo pregoeiro, como a
competitividade, razoabilidade e eficiência, exigem que, respeitando-se a isonomia e a impessoalidade, sejam tomadas medidas cabíveis para sanar erros, omissões ou
defeitos que não majorem os preços ofertados na etapa de lances, com o intuito de garantir a seleção da melhor proposta possível, isso foi feito durante toda a coordenação
do processo licitatório, inclusive na solicitação de envio de Declaração nos termos do Decreto 9.450/2018, o que pode ser verificado na Ata da Sessão Pública, o processo foi
conduzido de forma isonômica, na referida ata é visível que foi solicitado a todas as empresas convocadas a possibilidade de sanar erros nas planilhas, com o mesmo tempo
para todas, o pregoeiro exerceu nesse momento um olhar sempre pautado na legalidade, criterioso, tentando sanar erros que sejam possíveis de correção, buscando o
interesse publico sobre o privado, dessa forma foi conduzida a sessão e os demais atos posteriores, todos os atos foram feitos pelo chat, demonstrando transparência para
todos os licitantes e acompanhamento das decisões em tempo real. Tudo acima exposto encontra-se balizado em fundamentação legal:

Art. 17. Caberá ao pregoeiro, em especial:
I – […]
VI – sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;
Parágrafo único. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.
… E ainda sobre o Decreto 10024/2019.
CAPÍTULO XIII
DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO
Erros ou falhas
Art. 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o
disposto na .Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999

INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017
ANEXO VII-A
DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
7. Da aceitabilidade da proposta vencedora:
7.9. Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

ACÓRDÃO 1734/2009 – PLENÁRIO
A desclassificação de licitantes por conta de erro material na apresentação da proposta, fere os princípios da competitividade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo
medida de extremo rigor, que pode afastar do certame propostas mais vantajosas, com ofensa ao interesse público.
No Acórdão 2564/2009, é citado o Decreto 5450/2005 que foi revogado pelo Decreto 10.024/2019, mencionado anteriormente.
ACÓRDÃO 1811/2014 – PLENÁRIO
Não restando configurada a lesão à obtenção da melhor proposta, não se configura a nulidade do ato. Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante
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não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado

Em relação a sinalização que a empresa Guardsecure, estava com ocorrências impeditivas de licitar, não procede, pois antes de aceitar a proposta o pregoeiro faz consulta ao
SICAF, da qual não consta ocorrências impeditivas de licitar com a Administração Pública.

Em relação a sinalização que a empresa Guardsecure utilizou aliquotas de regime tributario diferente da qual é enquadrada, a Administração irá solicitar a empresa
Guardsecure, comprove o regime de tributação a qual a empresa encontra-se enquadra, juntamente com as aliquotas do regime de acordo ao faturamento da empresa. 

4.2 INTRAJORNADA 

A – Intervalo Intrajornada não usufruído - Artigo 71 da CLT. Cláusula 49° CCT 2018/2019
(Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo
sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP. Cláusula 49° da CCT. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser concedido, ou ser concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo
611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o empregado por dia de trabalho em que não for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com
periculosidade, acrescida de 50%,conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal parcela tem caráter indenizatório, não incorpora ao salário para
base de cálculo para encargos. 

Revisão, analisando a fórmula presente no Caderno Técnico foi indicado que utilizou-se a previsão constante do parágrafo terceiro da cláusula quadragésima oitava da CCT
como parâmetro para estabelecer o custo da hora de trabalho. Vejamos o que diz esse parágrafo citado:

….

“PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica convencionado que somente serão remuneradas como horas extras aquelas efetivamente trabalhadas que excederem a 192 (cento e noventa
e duas) horas mensais.”

Em postos de 12x36 havia muita controvérsia entre a utilização do divisor correto aplicável entre 180h, 210h e 220h. Hoje o caso está pacificado no Tribunal Superior do
Trabalho como sendo o divisor 220h aplicável nos postos de 12x36 o correto conforme Acórdão firmado pelos Ministros da 7º Turma do TST, por unanimidade, no Processo nº
TST-RR-1744-77.2011.5.09.0322 e conforme Agravo de Instrumento citado abaixo.
"I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO . ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Ao analisar a prova técnica, a Corte Regional considerou que o
autor laborava em área de risco permanente e de forma habitual, na forma da lei, tendo em vista que estava exposto aos riscos provenientes da eletricidade, mesmo não
sendo eletricitário. Nesse contexto, eventual acolhimento das arguições da parte implicaria, inevitavelmente, o revolvimento dos fatos e prova dos autos, procedimento
incompatível com a fase extraordinária em que se encontra o processo, nos termos da Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II - RECURSO
DE REVISTA. HORAS EXTRAS. REGIME 12X36. DIVISOR APLICÁVEL. O empregado que cumpre regime de 12x36 trabalha quatro dias em uma semana e três dias na seguinte,
havendo compensação, na forma autorizada em convenção coletiva. Por conseguinte, somente é considerado extraordinário o trabalho que exceda à 44ª hora semanal. Por
esse raciocínio, o divisor a ser utilizado para cálculo do valor da hora extra corresponde a 220. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido" (ARR-11296-
10.2016.5.03.0047, 3ª Turma, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 14/02/2020).

A aplicação da fórmula (R$ 9,61*1,5)*15 onera a contratação, pois o valor de 9,61 já é o valor da hora-extra prevista na Cláusula Quarta - Tabela de Remuneração da CCT,
6,41 x 50% = 9,61

R$ (9,61*1,5)*15
R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT
1,5 = Acréscimo 50%
15 = Horas a repor

Ademais, nenhuma empresa foi desclassificada exclusivamente pelo não aplicação da fórmula solicitada do valor de Intrajornada. A empresa Braspe Vigilância e Segurança
Eireli foi a única que durante a sessão solicitou a correção da fórmula justificando a majoração dos preços e foi atendida pelo Pregoeiro, contrariando o que alega a Recorrente
que nem uma Licitante utilizou-se dessa fórmula. A fórmula realizada pela Recorrida foi a seguinte 9,61 *1,5 *2, ouse já considerou o número de 2 vigilantes por posto mais
uma vez contrariando o que diz a Recorrente. 
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Portanto a alegação da Recorrente não procede.
A fórmula utilizada pela Recorrida foi a seguinte: Intervalo Intrajornada não usufruído pelo empregado (R$ 6,41 x 1,5 x 15 x 2 vigilantes) R$ 6,41 = Valor da hora normal
previsto na CCT Cláusula 4ª. 
Portanto a alegação da Recorrente não procede.

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS TRIBUTOS E LUCRO

A Recorrente alega que o CÁLCULO DO LUCRO foi realizado de forma equivocada pela Recorrida o qual não foi aplicado sobre o item “Custos Indiretos”, formula de cálculo
este previsto no Edital. Observando a Planilha de Custos e Formação de Preços da Recorrida, foi identificado a aplicação da fórmula erroneamente sem somar ao total dos
módulos os CUSTOS INDIRETOS para aplicação do percentual de LUCRO. 
Portanto a alegação da Recorrente procede. Solicito a correção da Planilha de Custo e Formação de Preços da Recorrida para os Postos Diurno e Noturno.
Vejamos a fórmula correta a ser aplicada:

[(M1 + M2 + M3 + M4 + M5 ) + CUSTOS INDIRETOS] * X%
X% = Percentual de Lucro

NÃO APRESENTAÇÃO DE TABELA DE DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANEXO IV DO EDITAL

A Recorrente alega que a Recorrida deixou de apresenta tabela de depreciação de equipamentos. Cumpre esclarecer que não foi exigido no Edital do presente certame a
apresentação junto com a Planilha de Custos e Formação de Preços a Tabela de Depreciação de Equipamentos e sim a TABELA DE EQUIPAMENTOS com as quantidades,
valores unitários, valor total e valor depreciação anual dos equipamento conforme anexo IV para serem transportados para a Planilha de Custos e Formação de Preços.
Observamos que a Recorrida apresentou todos os requisitos exigidos em sua Planilha de Equipamento. 

Portanto a alegação da Recorrente não procede.

5. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, considerando o parecer emitido pela área técnica requisitante e a legislação pertinente a matéria, visualizando a melhor contratação para a
Administração Pública, levando em consideração os princípios estampados no art. 37 da CF 1988 e levando - se em consideração o interesse público sobre o privado, julgo
procedente em parte as alegações contidas no recurso impetrado pela empresa EXSEG, reconsiderando a minha decisão e retornando-se o processo licitatório para a fase de
aceitação, possibilitando a empresa Guardsecure a alteração na Planilha de Formação de Preços, desde que não majore o valor da planilha em relação ao seu lance final da
sessão, e a apresentação de documento/Justificativa que comprovem o regime tributário e alíquotas aplicadas na planilha de formação de preços, o pregoeiro poderá fazer
diligências para sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica; Sempre objetivando o interesse
publico sobre o privado. 

Serrinha/BA, 12 de Junho de 2020
Laércio dos Santos Cristo
Pregoeiro
Portaria nº 1.186/2018
D.O.U de 07/05/2018
Equipe de Apoio:
Luiz Gonzaga da Silva Netto
Ricardo Santos do Carmo Reis
Sheila Ribeiro de Matos

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 2 Atas Complementares

Ver Ata Original    Ver Ata Posterior

155821.22020 .149922 .4671 .29537655710

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano

IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00002/2020

Às 09:00 horas do dia 21 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal
PORTARIA Nº 66/2019 de 19/09/2019, 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 23790250209202011, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão
Eletrônico - Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Armada e Desarmada para o IF Baiano - Campus Serrinha, tendo em vista Aceitação
do Recurso impetrado pela empresa Exseg e necessidade de solicitação de correção da planilha de custos da empresa General Security..

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Diurnas - 2ª a Domingo
Descrição Complementar: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2ª a domingo - Desarmadano IF Baiano - Campus Serrinha.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Posto
Valor Máximo Aceitável: R$ 191.872,0800 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 173.812,2100 .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12H Noturnas - 2ª a Domingo
Descrição Complementar: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12h noturnas - 2ª a domingo - Armado no IF Baiano - Campus Serrinha
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Posto
Valor Máximo Aceitável: R$ 239.728,1600 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 211.749,1200 .

Relação de Grupos
GRUPO 1
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Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 431.600,2400 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aceito para: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 385.561,3300 .

Itens do grupo:

 1 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Diurnas - 2ª a Domingo

 2 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12H Noturnas - 2ª a Domingo

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Diurnas - 2ª a Domingo

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
Fase

19/05/2020
11:03:12 Volta de Fase para Julgamento

Recusa 22/05/2020
09:20:19

Recusa da proposta. Fornecedor: GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99, pelo melhor lance de R$ 166.890,0000.
Motivo: Foi oportunizado a comprovação dos preços irrisórios/simbólicos para uniformes, materiais e equipamentos apresentados na planilha,a partir
dos documentos enviados pela empresa, e após pesquisa de mercado,conclui-se que os valores estão significativamente abaixo do mercado e a
proposta é inexequível

Recusa 28/05/2020
15:27:38

Recusa da proposta. Fornecedor: PROAGIL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.751.364/0001-80, pelo melhor lance de R$ 1.683,9151.
Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a apresentação de
exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa GUARDSECURE,
conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:28:02

Recusa da proposta. Fornecedor: JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03, pelo melhor lance de R$ 159.108,7400.
Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a apresentação de
exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa GUARDSECURE,
conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:28:15

Recusa da proposta. Fornecedor: JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14, pelo melhor lance de R$ 159.398,4000.
Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a apresentação de
exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa GUARDSECURE,
conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:28:31

Recusa da proposta. Fornecedor: VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.542.518/0001-08, pelo melhor lance de R$
159.856,6900. Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a
apresentação de exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa
GUARDSECURE, conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:28:45

Recusa da proposta. Fornecedor: LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.559.912/0001-63, pelo melhor lance de R$ 162.000,0000.
Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a apresentação de
exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa GUARDSECURE,
conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:29:05

Recusa da proposta. Fornecedor: CONTINUA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 20.129.914/0001-64, pelo melhor lance de R$
163.124,6400. Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a
apresentação de exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa
GUARDSECURE, conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:29:19

Recusa da proposta. Fornecedor: GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.797.404/0001-10, pelo melhor lance de R$
169.394,4000. Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a
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apresentação de exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa
GUARDSECURE, conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:29:31

Recusa da proposta. Fornecedor: BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01.019.747/0001-54, pelo melhor lance de R$ 167.101,1334.
Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a apresentação de
exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa GUARDSECURE,
conforme chat e aviso disponível.

Aceite 28/05/2020
15:31:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18, pelo melhor lance de R$
173.812,2100.

Habilitado 28/05/2020
15:32:57

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18, pelo melhor lance
de R$ 173.812,2100.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12H Noturnas - 2ª a Domingo

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
Fase

19/05/2020
11:03:12 Volta de Fase para Julgamento

Recusa 22/05/2020
09:20:19

Recusa da proposta. Fornecedor: GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99, pelo melhor lance de R$ 205.420,0000.
Motivo: Foi oportunizado a comprovação dos preços irrisórios/simbólicos para uniformes, materiais e equipamentos apresentados na planilha,a partir
dos documentos enviados pela empresa, e após pesquisa de mercado,conclui-se que os valores estão significativamente abaixo do mercado e a
proposta é inexequível

Recusa 28/05/2020
15:27:38

Recusa da proposta. Fornecedor: PROAGIL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.751.364/0001-80, pelo melhor lance de R$
202.751,0000. Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a
apresentação de exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa
GUARDSECURE, conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:28:02

Recusa da proposta. Fornecedor: JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03, pelo melhor lance de R$ 191.696,9200.
Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a apresentação de
exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa GUARDSECURE,
conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:28:15

Recusa da proposta. Fornecedor: JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14, pelo melhor lance de R$ 191.778,7200.
Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a apresentação de
exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa GUARDSECURE,
conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:28:31

Recusa da proposta. Fornecedor: VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.542.518/0001-08, pelo melhor lance de R$
193.801,4500. Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a
apresentação de exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa
GUARDSECURE, conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:28:45

Recusa da proposta. Fornecedor: LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.559.912/0001-63, pelo melhor lance de R$ 192.000,0000.
Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a apresentação de
exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa GUARDSECURE,
conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:29:05

Recusa da proposta. Fornecedor: CONTINUA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 20.129.914/0001-64, pelo melhor lance de R$
195.478,5600. Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a
apresentação de exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa
GUARDSECURE, conforme chat e aviso disponível.
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Recusa 28/05/2020
15:29:19

Recusa da proposta. Fornecedor: GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.797.404/0001-10, pelo melhor lance de R$
196.211,0400. Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a
apresentação de exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa
GUARDSECURE, conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:29:31

Recusa da proposta. Fornecedor: BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01.019.747/0001-54, pelo melhor lance de R$ 199.849,7266.
Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a apresentação de
exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa GUARDSECURE,
conforme chat e aviso disponível.

Aceite 28/05/2020
15:31:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18, pelo melhor lance de R$
211.749,1200.

Habilitado 28/05/2020
15:32:57

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18, pelo melhor lance
de R$ 211.749,1200.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

21/05/2020
09:34:13 Convocado para envio de anexo o fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

21/05/2020
11:22:24 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

22/05/2020
09:20:48 Convocado para envio de anexo o fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

22/05/2020
10:26:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-
18.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

28/05/2020
09:22:22 Convocado para envio de anexo o fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

28/05/2020
11:17:36

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-
18.

Registro Intenção
de Recurso

28/05/2020
15:37:19

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: EXSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA ME CNPJ/CPF: 21550729000101. Motivo: Nos termos do
Art. 4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário/TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção),
manifesto o direito de interposição de rec

Registro Intenção
de Recurso

28/05/2020
15:50:40

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI CNPJ/CPF: 01019747000154. Motivo: Registramos
intenção de recurso contra nossa desclassificação visto que seguimos corretamente o que diz a convenção coletiva não sendo aceita a
proposta desta comissão.

Intenção de
Recurso Recusada

28/05/2020
16:35:40

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01019747000154. Motivo: Foi
oportunizado a empresa prazo isonômico para que fosse feita as devidas correções solicitadas, durante a sua convocação, todavia não foi
atendido, motivo de desclassificação fundamentada, conforme consta nos autos.
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Intenção de
Recurso Aceita

28/05/2020
16:35:58 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: EXSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA ME, CNPJ/CPF: 21550729000101.

Intenções de Recurso para o Grupo
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

01.019.747/0001-54 28/05/2020 15:50 28/05/2020 16:35 Recusado
Motivo Intenção:Registramos intenção de recurso contra nossa desclassificação visto que seguimos corretamente o que diz a convenção coletiva não
sendo aceita a proposta desta comissão.
Motivo Aceite ou Recusa:Foi oportunizado a empresa prazo isonômico para que fosse feita as devidas correções solicitadas, durante a sua
convocação, todavia não foi atendido, motivo de desclassificação fundamentada, conforme consta nos autos.

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
21.550.729/0001-01 28/05/2020 15:37 28/05/2020 16:35 Aceito

Motivo Intenção:Nos termos do Art. 4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário/TCU (o qual recomenda a não
rejeição da intenção), manifesto o direito de interposição de recurso contra a aceitação da empresa GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA,
CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18 com proposta em desacordo com a legislação, cálculos e percentuais de BDI indevido, não cumprimento ao Edital,
subitem 8.1.5.1, e 10.1.1, como também o Anexo IV. Prova será mostrado na peça recursal.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 19/05/2020 11:03:12 Este pregão foi reagendado para 21/05/2020 09:00.
Sistema 19/05/2020 11:03:12 Sr(s) fornecedor(es), o item G1 está retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 21/05/2020 09:05:09 Bom dia! Prezados licitantes, em instantes retornaremos ao nosso processo, convocando a empresa General Security
para envio de planilha com as correções solicitadas pela Administração e demais solicitações

Pregoeiro 21/05/2020 09:25:18 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Bom dia! Prezada licitante, após analise das peças recursas, foi observado
a necessidade de algumas correções na planilha de preços, além de documento que comprove/embase os valores baixos
apresentados na aba de uniformes, materiais/equipamentos, será concedido um prazo de 02(duas) horas para o envio

das correções abaixo solicitadas.
Pregoeiro 21/05/2020 09:27:08 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE, no item “G –

Incidência do submódulo 2.2 sobre o Custo de reposição do profissional ausente” onde foi calculado da seguinte forma;
0,73% X R$118,37 = R$0,86 Onde o percentual de 0,73% foi a multiplicação do montante do submódulo 2.2 (37,58%)

vezes o percentual do subtotal deste módulo(1,954%),
Pregoeiro 21/05/2020 09:27:27 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - obtendo assim este percentual inferior de 0,73% foi multiplicado pelo valor

do subtotal do módulo”4”. Do mesmo modo a incidência do submódulo 2.2 sobre o Custo de Reposição do Profissional
Ausente foi calculado de maneira equivocada. O resultante do cálculo do total percentual do submódulo 2.2. (37,58%)

pelo subtotal do percentual do submódulo 4.1
Pregoeiro 21/05/2020 09:27:39 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - deveria ter incidido sobre a soma dos módulos 1, 2 e 3 e não sobre o total

do submódulo 4.1.
Pregoeiro 21/05/2020 09:28:56 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - MÓDULO 3 PROVISÃO PARA RESCISÃO, no item “E - Incidência dos

encargos do submódulo 2.2 sobre aviso prévio trabalhado” onde foi calculado da seguinte forma; 0,73% X R$ 54,67 =
R$0,39. A Planilha da Recorrida foi devidamente verificada e realmente houve um equívoco no cálculo nesta linha da

Planilha, pois ele deveria ter multiplica o total percentual
Pregoeiro 21/05/2020 09:30:31 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - percentual do submódulo 2.2. (37,58%) pelo valor do Aviso Prévio

Trabalhado linha D do módulo 3. A Recorrida Multiplicou o valor percentual total do submódulo 2.2 (37,58%) pelo
percentual do Aviso Prévio Trabalhado 1,94% linha D do módulo 3, nesse caso o resultante dessa fórmula deveria ser

aplicado sobre a remuneração 0,73% x Remuneração (módulo 1)
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Pregoeiro 21/05/2020 09:30:52 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - e não sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Pregoeiro 21/05/2020 09:32:31 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO No item C –

Subtotal para efeito de cálculo dos Tributos a Licitante colocou o índice de 0,95 erroneamente. Deveria ter colocado na
planilha o índice de 0,9135 que obtido da fórmula: (100 – total de percentual de tributos)/100. Tributos: PIS = 0,65

COFINS = 3 ISS = 5 TOTAL = 8,65 (100-8,65)/100 =
Pregoeiro 21/05/2020 09:33:45 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Solicito também documentação que

comprove/fundamente/embase/demonstre os valores apresentados para: Uniformes, Materiais/Equipamentos.
Sistema 21/05/2020 09:34:13 Senhor fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99, solicito o envio do anexo

referente ao grupo G1.
03.613.941/0001-99 21/05/2020 09:34:17 Prezado Pregoeiro estaremos fazendo as correçoes e enviando. Cabe esclarecer que a exequibilidade dos preços tambem

é comprovada com a apresentação de contratos vigentes com a administração publica com preços equivalentes aos
ofertados nesse pregão. O qual enviaremos para efeito de comprovação que nossos preços estão exequíveis.

Sistema 21/05/2020 11:22:24 Senhor Pregoeiro, o fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99, enviou o anexo
para o grupo G1.

Pregoeiro 21/05/2020 11:45:39 Senhores Licitantes, retornaremos às 14:00hs, após horário de almoço.
Pregoeiro 21/05/2020 14:01:36 Boa Tarde senhores licitantes, retornamos para analise de documentação.
Pregoeiro 21/05/2020 17:20:08 Prezados licitantes, retornaremos amanhã às 09:00hs,tenham todos uma boa noite!
Pregoeiro 22/05/2020 09:09:23 Bom dia senhores licitantes!
Pregoeiro 22/05/2020 09:09:39 Daremos continuidade ao nosso processo
Pregoeiro 22/05/2020 09:19:16 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Prezado licitante, A Administração oportunizou para a empresa a

comprovação dos preços irrisórios/simbólicos para uniformes, materiais e equipamentos apresentados na planilha de
preços da empresa, seguindo o que determina jurisprudência do TCU em relação ao art. 48 da Lei 8.666/93, a

Administração a partir dos documentos enviados pela empresa, contratos e
Pregoeiro 22/05/2020 09:19:48 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - notas fiscais, e após realização de pesquisa de mercado, fundamentada no

art 43 da lei 8.666/93, conclui que os valores estão significativamente bem abaixo dos praticados no mercado, julgando
assim a proposta inexequível.

Sistema 22/05/2020 09:20:48 Senhor fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18, solicito o envio do
anexo referente ao grupo G1.

Sistema 22/05/2020 10:26:02 Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18,
enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 22/05/2020 11:55:26 Prezados licitantes, retornaremos às 14:00hs, daremos uma pausa para o almoço.
Pregoeiro 22/05/2020 14:01:47 Boa Tarde!
Pregoeiro 22/05/2020 14:02:11 Retornamos com a analise de habilitação e planilha
Pregoeiro 22/05/2020 16:17:01 Prezados licitantes, retornaremos com o nosso processo na segunda-feira ( 25/05/2020) às 09:00hs
Pregoeiro 22/05/2020 16:17:16 Renham todos um bom final de semana
Pregoeiro 25/05/2020 11:29:51 Bom dia! Prezados licitantes, o sistema estava com problemas, não foi possível a conexão no horário marcado, peço

desculpas, conforme DECRETO DO ESTADO DA BAHIA Nº 19.722 DE 22 DE MAIO DE 2020, que antecipou os feriados de
24 de junho e 02 de Julho para os dias 25 e 26/05, além da possibilidade de antecipação de feriado Municipal,

Pregoeiro 25/05/2020 11:30:54 A sessão será retomada no dia 28/05/2020 às 09:00hs.
Pregoeiro 25/05/2020 11:32:26 Tenham todos um bom feriado, sendo possível fiquem em casa e se saírem usem mascara.
Pregoeiro 28/05/2020 09:05:26 Bom dia senhores licitantes! estamos retomando o nosso processo
Pregoeiro 28/05/2020 09:15:09 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Prezado licitante, Bom dia! Após analise da Planilha de formação

de preços, a Administração verificou a necessidade de algumas correções a serem realizadas, segue:
Pregoeiro 28/05/2020 09:18:14 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO F – Multa do FGTS sem

contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado (sobre remuneração) - O Licitante inseriu o percentual 3,2% sobre
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submódulo 2.1 somado com a remuneração, quando deveria ter feito somente sobre remuneração.
Pregoeiro 28/05/2020 09:18:28 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Fórmula: REMUNERAÇÃO*(0,08*0,4*X% (estatística)) 8%=

Montante a ser recolhido mensalmente a título de FGTS 40% = Multa relativa ao FGTS para rescisão sem justa causa X%
= Dado estatístico, empregados que cumprem a aviso prévio trabalhado

Pregoeiro 28/05/2020 09:18:41 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Ou seja: 3,20% * Total da Remuneração com incidência de
encargos = Multa do FGTS sem contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Pregoeiro 28/05/2020 09:19:03 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS A – Uniformes – O Licitante
dividiu o valor mensal de uniforme por posto por 2 (dois), quado na verdade não deveria dividir, pois a planilha calcula o

valor do posto e não de 1 profissional.
Pregoeiro 28/05/2020 09:19:15 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Ou seja: Subtotal de uniformes /12 = (valor a ser transportado

para a planilha) Coturno - O quantitativo informado na planilha é 2 (dois), mas deveria ser 4.
Pregoeiro 28/05/2020 09:19:27 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Boné - O quantitativo informado na planilha é 2 (dois), mas

deveria ser 4.
Pregoeiro 28/05/2020 09:19:40 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Solicito envio de FAPWEB
Pregoeiro 28/05/2020 09:19:58 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - OBSERVAÇÃO: O licitante deverá transportar todas as correções

para a sua Planilha de Custos e Formação de Preços. As correções deverão ser feitas nas Planilhas do Posto Diurno e
Noturno.

Pregoeiro 28/05/2020 09:20:35 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Comprovação/Documentos dos valores apresentados para o item
RADIOCOMUNICADOR (Aba equipamentos).

Pregoeiro 28/05/2020 09:21:22 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - CENÁRIO DE ATENÇÃO PARA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA
Diante do cenário apresentado e da proposta de preço apresentado pela Licitante solicito que seja avaliada a viabilidade

de execução da prestação de serviços com os valores ofertados (Posto Diurno = R$ 7.242,10 / Posto Noturno = R$
8.822,83. Solicito envio de Declaração de Exequibilidade de Proposta

Pregoeiro 28/05/2020 09:21:57 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - será concedido um prazo de 2 (duas) horas para que sejam
feitas e enviadas as devidas correções.

Sistema 28/05/2020 09:22:22 Senhor fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18, solicito o envio do
anexo referente ao grupo G1.

Sistema 28/05/2020 11:17:36 Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18,
enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 28/05/2020 11:44:53 Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14:00hs
Pregoeiro 28/05/2020 14:04:19 Boa Tarde prezados licitantes! retornamos com o nosso processo
Pregoeiro 28/05/2020 15:01:49 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Prezado licitante, é poder-dever da Administração negociar

valores, dessa forma existe a possibilidade de redução para os valores apresentados na planilha de formação de preços,
principalmente em algum uniforme/equipamentos possível de redução.

42.035.097/0001-18 28/05/2020 15:04:10 Boa tarde!
42.035.097/0001-18 28/05/2020 15:08:03 Estamos analisando, logo responderemos.

Pregoeiro 28/05/2020 15:10:44 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Ok, estou no aguardo, a Administração sinaliza para uma
contraproposta de R$ 380.000,00, é possível chegar a esse valor sem comprometimento da execução do contrato?, não

sendo possível, qual valor a empresa consegue reduzir?
42.035.097/0001-18 28/05/2020 15:20:33 Analisamos os nossos valores e infelizmente não temos como realizar uma redução, pois o preço ofertado já representa

um desconto de aproximadamente 11,9% com relação ao orçamento da licitação, uma nova redução poderia
comprometer a qualidade da execução dos serviços. Desde já agradecemos pela compreensão.

Pregoeiro 28/05/2020 15:22:50 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Certo, será dado prosseguimento ao processo
42.035.097/0001-18 28/05/2020 15:29:37 Certo, ficamos a disposição no que for necessário.

Sistema 28/05/2020 15:32:57 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´.
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Pregoeiro 28/05/2020 15:33:21 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/05/2020 às 16:05:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de Fase 19/05/2020
11:03:12

Aceitação do Recurso impetrado pela empresa Exseg e necessidade de solicitação de correção da planilha de custos da empresa
General Security. . Reagendado para: 21/05/2020 09:00

Abertura de Prazo 28/05/2020
15:32:57 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado Fechamento de
Prazo

28/05/2020
15:33:21 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/05/2020 às 16:05:00.

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 16:38
horas do dia 28 de maio de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
LAERCIO DOS SANTOS CRISTO 
Pregoeiro Oficial

LUIZ GONZAGA DA SILVA NETTO
Equipe de Apoio

RICARDO SANTOS DO CARMO REIS
Equipe de Apoio

SHEILA RIBEIRO DE MATOS
Equipe de Apoio

Ver Ata Original    Ver Ata Posterior

Voltar   
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Documento Digitalizado Público

Pregão 02/2020 - Vigilância Ostensiva - Ata Complementar nº 1

Assunto: Pregão 02/2020 - Vigilância Ostensiva - Ata Complementar nº 1

Assinado por: Laercio Cristo

Tipo do Documento: ATA

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Laercio dos Santos Cristo , CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS , em 09/07/2020 21:44:00.

Este documento foi armazenado no SUAP em 09/07/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-

documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

87694

9a202ea5cf

Cópia de documento digital impresso por Laercio Cristo (2331252) em 30/07/2020 08:35.
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisõess

INTENÇÃO DE RECURSO:
Nos termos do Art. 4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário/TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção), manifesto o direito de
interposição de recurso contra a aceitação da empresa GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18 com proposta em desacordo com a
legislação e desconformidade com sua real tributal declarada, provas a ser justifica em nossa peça recursal.

 Fechar



Documento Digitalizado Público

Pregão 02/2020 - Vigilância Ostensiva - Intenção de Recurso - Sessão 3

Assunto: Pregão 02/2020 - Vigilância Ostensiva - Intenção de Recurso - Sessão 3

Assinado por: Laercio Cristo

Tipo do Documento: Diversos

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Laercio dos Santos Cristo , CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS , em 09/07/2020 21:45:10.

Este documento foi armazenado no SUAP em 09/07/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-

documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

87696

e24fb1218e

Cópia de documento digital impresso por Laercio Cristo (2331252) em 30/07/2020 08:35.
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisõess

RECURSO:
ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO -CAMPUS SERRINHA 

PREGÃO 02/2020

EXSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.550.729/0001-01, com sede no Loteamento Aquaville, nº
26, Loteamento Bosque de Arembepe, Arembepe, Camaçari, Bahia, CEP 42835-000, por sua representante legal abaixo subscrita, vem, à presença de Vossa Senhoria,
através de sua representante legal, vem, à presença de V.S.ª, data vênia, tempestivamente, nos termos do art. 62, §3º da Lei 13.303/2016, apresentar:

RECURSO ADMINISTRATIVO
Em face da decisão que declarou vencedora a proposta da licitante GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA, doravante denominada recorrida, aduzindo para tanto o
que se segue: 

I. DO OBJETO 
Trata-se de licitação pública, cujo objeto é:
“(...) É a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de serviços de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e
desarmada, executada por profissional qualificado nos termos da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, nas dependências do Campus Serrinha, deste Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. (...)”

II. DA PROPOSTA DA RECORRIDA
Após Julgar procedente em parte o recurso impetrado pela Recorrente, o douto pregoeiro determinou: “retornando-se o processo licitatório para a fase de aceitação,
possibilitando a empresa Guardsecure a alteração na Planilha de Formação de Preços, desde que não majore o valor da planilha em relação ao seu lance final da sessão, e a
apresentação de documento/Justificativa que comprovem o regime tributário e alíquotas aplicadas na planilha de formação de preços, o pregoeiro poderá fazer outras
diligências.
Ocorre que, embora tenha sido solicitado por duas diligências a fim de sanar erros identificados, tendo, inclusive, a empresa GUARDSECURE apresentado nova proposta
reajustada, a Proposta de Preços ainda apresenta irregularidades e discrepâncias perante a legislação vigente, bem como no Anexo IV do Edital.
Outrossim, ao analisar a documentação da Habilitação da proponente, foram constatadas irregularidades vedadas pelo Edital e que confrontam a legislação vigente no que
tange à forma de apresentação de determinados documentos, não preenchendo os requisitos quanto à Qualificação Econômico-Financeira. 
Nesse sentido, a GUARDSECURE apresentou documentação divergente da exigida em Edital, consistindo em erro material, que deverá, por certo, gerar a sua inabilitação,
como será demonstrado a seguir.

III. DO DIREITO
i. DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS PELA EMPRESA GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA
A empresa GUARDSECURE apresentou, no dia 18/06/2020, proposta comercial e documentação de habilitação, perante o sistema ComprasNet, quando convocada para tal
pelo pregoeiro, por ter sido classificada em primeiro lugar na fase de lances do pregão 02/2020, publicado pelo IF BAIANO.
Sabemos que na apresentação da Proposta de Preços, a licitante deverá informar qualquer situação que permita cobrança diferenciada de tributos e comprovar no ato da
proposta (declaração do IRPJ comprovando lucro presumido no caso da COFINS). 
Como bem salientado na última peça recursal, como a GUARDSECURE não havia comprovado a sua forma de tributação, caberia ao douto Pregoeiro, desclassificar a licitante,
haja vista que em sua proposta colocou percentuais dos tributos como lucro presumido e não comprovou a forma de tributação.
Para a surpresa da Recorrente, o ilustre Pregoeiro, ao invés de desclassificar a licitante GUARDSECURE como determina o Edital, ainda oportunizou-a comprovar o seu regime
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tributário, sendo revelado que dentre a documentação referente à proposta comercial, foi apresentado o Módulo 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO, contendo os
seguintes itens com as respectivas alíquotas: 
- PIS: 0,65%; - COFINS: 3,00%; 
Diante das alíquotas apresentadas pela empresa supramencionada, faz-se necessária a análise de alguns dispositivos legais, conforme explanado a seguir.
A Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, nos arts. 1º e 2º, estabelece que:
“Art. 1º. A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil. Art. 2º. Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o
disposto no art. 1º, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).”
Ou seja, a alíquota utilizada para determinar o valor do PIS, com incidência não-cumulativa, é de 1,65%, não de 0,65% como fixou a Recorrida.
No mesmo sentido, a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 247/2002 dispõe o seguinte em seu art. 60:
“Art. 60. A alíquota do PIS/Pasep não-cumulativo incidente sobre a receita auferida pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do
imposto de renda, tributadas com base no lucro real, será de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), a partir de 1º de dezembro de 2002.”
Dessa forma, são contribuintes do PIS não-cumulativo, utilizando alíquotas de 1,65%, as pessoas jurídicas que adotarem o regime de tributação de LUCRO REAL, como no
caso da Recorrida Guardsecure.
Já a alíquota a ser utilizada para determinação do valor do PIS por empresas que possuem como regime tributário o de LUCRO PRESUMIDO é de 0,65%, conforme dispõe a
própria Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, em seu art. 8º, inciso II, combinado com art. 51 do Decreto nº 4.524, de 17 de dezembro de 2002. Vejamos: 
“Lei nº 10.637/02: Art. 8º. Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1º a 6º: [...]
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no LUCRO PRESUMIDO ou arbitrado.
Decreto nº 4.524/02: Art. 51. As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis sobre o faturamento são de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e de 3% (três por
cento), respectivamente, e as diferenciadas previstas nos arts. 52 a 59 (Lei nº 9.715, de 1998, art. 8º, Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 1º, e Lei nº 9.718, de
1998, art. 8º).”
Como se pode ver, a lei aplicada às empresas adotantes do regime de lucro presumido estabelece que estas deverão utilizar a alíquota de 0,65% para determinação do valor
do PIS. 
Então utilizar-se-ão da alíquota de 1,65% para determinação do valor do PIS apenas as empresas que se sujeitarem ao regime tributário de lucro real, e de 0,65% as sujeitas
ao regime de lucro presumido.
Passando à análise do COFINS, a Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nos arts. 1º e 2º, estabelece que:
“Art. 1º. A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Art. 2º. Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada
conforme o disposto no art. 1º, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento) (grifo nosso).”
Assim, a alíquota utilizada para determinar o valor do COFINS, com incidência não cumulativa, é de 7,6%.
Ainda, convém mencionar que a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 404/2004 dispõe o seguinte em seu art. 2º:
“Art. 2º São contribuintes da COFINS não-cumulativa as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, tributadas
pelo referido imposto com base no lucro real (grifo nosso).”
Nesse sentido, são contribuintes da COFINS não-cumulativa as pessoas jurídicas que adotarem o regime de tributação de lucro real.
Disso, conclui-se que utilizar-se-ão da alíquota de 7,6% para determinação do valor de COFINS as empresas que se sujeitarem ao regime tributário de LUCRO REAL.
Por outro lado, a alíquota a ser utilizada para determinação do valor do COFINS por empresas que possuem como regime tributário o de LUCRO PRESUMIDO é de 3,00%,
conforme dispõe a própria Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em seu art. 10, inciso II, combinado com art. 51 do Decreto nº 4.524, de 17 de dezembro de 2002.
Vejamos: 
“Lei nº 10.833: Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º a 8º:
[...]
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado. 
Decreto nº 4.524: Art. 51. As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis sobre o faturamento são de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e de 3% (três por
cento), respectivamente, e as diferenciadas previstas nos arts. 52 a 59 (Lei nº 9.715, de 1998, art. 8º, Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 1º, e Lei nº 9.718, de
1998, art. 8º).”
Como se pode ver, a lei aplicada às empresas adotantes do regime de lucro presumido estabelece que estas deverão utilizar a alíquota de 3% para determinação do valor do
COFINS. 
Então utilizar-se-ão da alíquota de 7,6% para determinação do valor do COFINS apenas as empresas que se sujeitarem ao regime tributário de lucro real, e de 3% as sujeitas
ao regime de lucro presumido.
Analisando todo o exposto acima, percebe-se que a empresa GUARDSECURE, ao elaborar a composição das despesas fiscais a ser apresentada na proposta comercial,
utilizou-se incorretamente de alíquotas correspondentes ao regime tributário de LUCRO PRESUMIDO, quais sejam 0,65% para PIS e 3,00% para COFINS, propiciando
flagrantemente que ela obtivesse vantagem competitiva em relação às demais licitantes
Então, através da utilização destas alíquotas, a empresa se contradiz ao declarar ser optante do regime tributário de LUCRO REAL, quando de forma indevida utilizou os
parâmetros do regime LUCRO PRESUMIDO.
Sendo a empresa GUARDSECURE regida pelo regime de lucro real, como se comprova através de seu balanço patrimonial, fato este que deverá sua proposta apresentar
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percentuais de Impostos diferenciados do quanto apresentado, haja vista o não cumprimento da diligência de ajustar a planilha com base no regime tributário de LUCRO
REAL, nas alíquotas de 7,6% e 1,65% para COFINS e PIS, respectivamente.
Ademais, apesar da Recorrida colacionar diversos contratos firmados com outras Instituições, nota-se também que de forma indevida utilizou as alíquotas previstas no regime
tributário de LUCRO PRESUMIDO, portanto, não deve esta Administração incorrer em erro.
Sabemos que os procedimentos são claros, portanto, as propostas devem ser elaboradas na forma da lei, quanto aos impostos inseridos em planilha, devem seguir os
percentuais na forma do regime tributário que a empresa esteja enquadrada.
Com isso, a proposta comercial disponibilizada pela licitante GUARDSECURE, mesmo após apresentação de planilha retificada por ocasião de diligência, é inadequada à
aceitabilidade, tendo em vista possuir incoerência entre seus valores.
ii. INADEQUAÇÃO DA PROPOSTA DECLARADA VENCEDORA ÀS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS E IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE ATENDIMENTO DO EDITAL
Importante informar que a proposta da Recorrente se baseou no modelo da planilha de preço constante do edital e previsto em conformidade no Estudo sobre a Composição
dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES –MP, qual seja, R$ (9,61*1,5)*15*2, perfazendo o valor de R$432,45 (quatrocentos e
trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) para dois vigilantes, a Recorrida por sua vez, apresentou o valor final de R$288,30 (duzentos e oitenta e oito reais e trinta
centavos) para dois vigilantes.
Partindo desse item, o ilustre pregoeiro desclassificou as licitantes que já haviam sido classificadas, em razão do suposto desacordo ao quanto exigido em Edital e Lei.
No decorrer da Sessão, foi constatado que o pregoeiro agiu de forma diferenciada sobre o item “intervalo intrajornada”, em relação as primeiras colocadas, determinando que
a formula correta para a intrajornada é:
R$ (9,61*15) R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 15 = Horas a repor.
Conforme dito anteriormente, a Recorrida não calculou corretamente o intervalo intrajornada, pois, por equívoco do Pregoeiro, apresentou nova formula com base na
Convenção Coletiva da Categoria, ao invés de utilizar os parâmetros constantes no Edital e no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de
Vigilância.
Ora, como se nota, a recorrente e também nenhum outro licitante utilizou como parâmetro a Formula: (R$ (9,61*15) R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 15 = Horas a
repor), apenas a Recorrida utilizou tal formula, contrariando flagrantemente o Edital. Vejamos abaixo os registros efetuados pelo ilustre pregoeiro sobre as licitantes
anteriormente classificadas antes da empresa GUARDSECURE:

“Dia 24/04/2020 sobre a licitante JPR VIGILÂNCIA Pregoeiro 24/04/2020 09:08:41 : Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -
1.4 Intervalo Intrajornada não usufruído pelo empregado – (Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula
de calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES -MP.
Cláusula 49° da CCT.
Pregoeiro 24/04/2020 09:08:58 Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser concedido, ou ser
concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo 611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o empregado por dia de trabalho em que não
for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com periculosidade, acrescida de 50%, Pregoeiro 24/04/2020 09:09:13 Para JRP VIGILANCIA
PATRIMONIAL EIRELI - conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal parcela tem caráter indenizatório, não incorpora ao salário para base de
cálculo para encargos.
Pregoeiro 24/04/2020 09:09:28 Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -
Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = R$432,05Valor da hora previsto na CCT 1,5 = Acréscimo 50% 15 = Horas a repor

Dia 28/04/2020 sobre a licitante JAVA SEGURANCA Pregoeiro 28/04/2020 11:06:17 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - D – Intervalo Intrajornada não usufruído -
Artigo 71 da CLT. Cláusula 49° CCT 2018/2019 (Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula de calculo
difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia Pregoeiro 28/04/2020
11:06:32 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - da SEGES -MP. Cláusula 49° da CCT.
Pregoeiro 28/04/2020 11:06:52 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - 3. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser concedido, ou ser concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo
611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o empregado por dia de trabalho em que não for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com
periculosidade, acrescida Pregoeiro 28/04/2020 11:07:25 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - de 50%,conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de
Trabalho. 
Tal parcela tem caráter indenizatório, não incorpora ao salário para base de cálculo para encargos.
Pregoeiro 28/04/2020 11:07:40 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA -
Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 1,5 = Acréscimo 50% 15 = Horas a repor

Dia 29/04/2020 sobre a licitante LOOK SEGURANCA Pregoeiro 29/04/2020 11:22:26 Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - B – Intervalo Intrajornada não usufruído -
Artigo 71 da CLT. Cláusula 49° CCT 2018/2019 (Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula de calculo
difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia Pregoeiro 29/04/2020
11:22:40 Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - da SEGES -MP. Cláusula 49° da CCT.
Pregoeiro 29/04/2020 11:22:53 Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser concedido, ou ser concedido
de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo 611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o empregado por dia de trabalho em que não for
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concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com periculosidade, acrescida de 50%, Pregoeiro 29/04/2020 11:23:08 Para LOOK SEGURANCA
PRIVADA EIRELI - conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal parcela tem caráter indenizatório, não incorpora ao salário para base de cálculo
para encargos.
Pregoeiro 29/04/2020 11:23:20 Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI -
Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 1,5 = Acréscimo 50% 15 = Horas a repor

Dia 30/04/2020 sobre a licitante GUARDIAO SERVICOS Pregoeiro 30/04/202009:40:30 Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - B – Intervalo
Intrajornada não usufruído - Artigo 71 da CLT. Cláusula 49° CCT 2018/2019 (Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é
indenizado. 
Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia Pregoeiro
30/04/2020 09:40:44Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - da SEGES -MP. Cláusula 49° da CCT.
Pregoeiro 30/04/2020 09:40:58 Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser
concedido, ou ser concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo 611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o empregado por dia de
trabalho em que não for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com periculosidade, acrescida de 50%, Pregoeiro 30/04/2020 09:41:13 Para
GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal parcela tem caráter indenizatório, não
incorpora ao salário para base de cálculo para encargos.
Pregoeiro 30/04/2020 09:41:28 Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 1,5 =
Acréscimo 50% 15 = Horas a repor.”
Assim, não é compreensível que a Administração fixe no edital o modo e a forma de participação dos licitantes, se no decorrer do procedimento admita propostas em
desacordo com o solicitado, desfavorecendo a Recorrente que seguiu rigorosamente o edital em comento.
Sabemos que embora a licitante GUARDSECURE tenha apresentando a declaração de viabilidade, a fim de demonstrar que o preço apresentado para o objeto do pregão em
comento encontra-se exequível, torna a Recorrida a total responsabilidade de executar os serviços, cumprindo com todas as obrigações e cláusulas contratuais, no entanto,
nos preços detalhados por planilhas devem ter a equação matemática, ou seja, cada item de custos deverá ser viável e solúvel para cobrir cada despesa.
Assim, qualquer custo desprezível de execução será compelido pelas Despesas Administrativas (Custos Indiretos/Lucro), que por sua vez a licitante GUARDSECURE cotou para
tais itens de Despesas Administrativas valores tão ínfimos que não daria para suportar qualquer outro custo complementar, sem falar que os custos das Despesas
Administrativas devem cobrir também o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação ou congêneres, conforme preceitua o subitem 6.18.3 do Edital.
Ademais, a taxa de Custos Indiretos cotado pela licitante deve ser suficiente para cobrir as despesas com os impostos (IRPJ e CSLL), visto que nos termos do Acordão do TCE
tais impostos não devem ser cotados em planilhas, porém, os custos cobrados em planilha à título de “Custos Indiretos” devem ser suficientes para arcar com as despesas
destes impostos. 
No entanto, as taxas de percentuais dos Custos Indiretos cotados pela licitante GUARDSECURE, são insuficientes, principalmente, no que se refere aos percentuais cotados na
planilha de custos do Posto Noturno, como por exemplo, os Custos Indiretos = 0,3000% e Lucro = 0,3898%, bem como, os Custos de percentuais para cobrir o IRPJ é no
mínimo 1,20% e do CSLL 1,00%, a depender do regime de tributação da empresa.
Conforme fora demonstrado nas linhas anteriores, a Recorrida descumpriu categoricamente as exigências editalíssimas como também a Lei, diante de suas planilhas de
custos e preços. 
Caso, ainda assim, seja desconsiderado este fato e mantida a proposta da recorrida como vencedora, estar-se-á afrontando mortalmente o Princípio da Vinculação ao Edital. 
Desta forma, para que não se cometa afronta ao citado princípio, bem como para que não se tenha o fracasso do certame, requer que os pedidos constantes na presente
peça recursal sejam reconhecidos e aplicados sobre os demais licitantes, a fim de analisar as respectivas propostas, bem como o devido cumprimento de sua Habilitação.

IV. DA CONCLUSÃO: 
Assim, com base nos argumentos acima tecidos, restando comprovada a existência de inadequação da proposta declarada vencedora às exigências do edital, requer-se que
Vossa Excelência, apegue-se à lei e à razoabilidade e igualdade, e receba o presente recurso, em seus efeitos legais, acolhendo-o em todos os seus termos para: 
a) reconhecer a Inadequação da Proposta Declarada vencedora, haja vista que a Recorrida utilizou incorretamente as alíquotas do regime tributário de LUCRO PRESUMIDO,
quais sejam 0,65% para PIS e 3,00% para COFINS;
b) reconhecer a fórmula correta para a intrajornada é a seguinte: R$(9,61*1,5)*15*2, perfazendo o valor de R$432,45 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco
centavos) para dois vigilantes;
c) reconhecer a Inadequação da Proposta Declarada vencedora, tendo em vista que a Recorrida calculou incorretamente o intervalo intrajornada, posto diurno e noturno;
d) reconhecer que a proposta da recorrida, não possui condições de atender o edital diante da proposta ínfima quanto as Despesas Administrativas (Custos Indiretos/Lucro),
bem como, no tocante as despesas com os impostos (IRPJ e CSLL);
e) diante de tais fatos, declarar a licitante vencedora que apresentou a melhor proposta, desde que cumprido todas as exigências editalícias.

Nestes termos,
Pede Deferimento.
Camaçari, 22 de junho de 2020.

EXSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisõess

CONTRA RAZÃO:
ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO CAMPUS SERRINHA

“A Administração não só deve cumprir e fazer cumprir a lei interna da licitação – o edital -, mas, também, as leis externas que permanecem guardiãs a tutelar a atividade
administrativa e a conduta de seus agentes." Luis Carlos Alcoforado"

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N°: 02/2020
PROCESSO ADM. N°: 23790.250209.2020-11

GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ-MF sob o número 42.035.097/0001-18, com endereço na
Rua Araponga, nº 489, Lote 07, Qd. 2, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, vem, tempestivamente, com esteio no Art. 44, §2º, do Decreto nº 10.024/2019, apresentar suas
CONTRARRAZÕES ao recurso administrativo interposto pela licitante EXSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA ME, ante as razões de fato e de direito delineadas a seguir:

1. DOS FATOS

Trata-se de pregão eletrônico n˚ 002/2020, critério de julgamento menor preço, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Serrinha.

O objeto do certame é a "(...) a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de serviços de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância
ostensiva armada e desarmada, executada por profissional qualificado nos termos da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, nas dependências do Campus Serrinha, deste
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos; (...)".
Irresignado com o resultado do certame, o Recorrente interpôs recurso administrativo, buscando a desclassificação do Recorrido, sob as seguintes justificativas:

a) ausência de comprovação das alíquotas do regime tributário;
b) erros na elaboração da Planilha de Custos, a saber: a.1) cômputo do intervalo intrajornada (postos diurnos e noturnos); a.2) taxa de custos indiretos;

Com a devida vênia, entendemos que o recurso interposto não merece prosperar, tendo em vista que contraria as disposições contidas no edital de licitação e na legislação de
regência, devendo ser rejeitado por esta D. Comissão de Licitação. À análise:

2. QUESTÃO PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO (PARCIAL) DO RECURSO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA

Durante a sessão pública, o Recorrente registrou no sistema a intenção de recorrer, quanto as seguintes matérias de fato ou de direito:

“Nos termos do Art. 4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário/TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção), manifesto o direito de
interposição de recurso contra a aceitação da empresa GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18 com proposta em desacordo com a
legislação e desconformidade com sua real tributal declarada, provas a ser justifica em nossa peça recursal.”

Da análise do trecho em destaque resta claro que o Recorrente, quando da manifestação da intenção de recurso, não apresentou qualquer irresignação quanto aos itens:
b) erros na elaboração da Planilha de Preços, a saber: a.1) cômputo do intervalo intrajornada (postos diurnos e noturnos); a.2) taxa de custos indiretos;

Ora, D. Julgadores, o que se percebe na hipótese dos autos é que o Recorrido, quando na elaboração das razões recursais, extrapolou os limites da intenção de recorrer
manifestada no sistema, conduta esta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
Nesta linha de entendimento, é importante citar a lição de Joel Niebuhr, in Pregão Presencial e Eletrônico, Ed. Fórum, 6ª Ed., p. 219:

"(...) os licitantes devem declinar, já na própria sessão, os motivos dos respectivos recursos. Dessa sorte, aos licitantes é vedado manifestar a intenção de recorrer somente
para garantir-lhes a disponibilidade de prazo, porquanto lhes é obrigatório apresentar os motivos dos futuros recursos. E, por dedução lógica, os licitantes não podem,
posteriormente, apresentar recursos com motivos estranhos aos declarados na sessão. Se o fizerem, os recursos não devem ser conhecidos. Obviamente, o licitante não
precisa tecer detalhes de seu recurso, o que será feito, posteriormente, mediante a apresentação das razões por escrito. Contudo, terá que, na mais tênue hipótese, delinear
seus fundamentos (...)" Acórdão 2766/2015-TCU (...)" (grifamos)
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Com efeito, não podemos concordar com o processamento do recurso combatido, vez que operou-se o instituto da preclusão administrativa, positivado no art. 26, §1º, do
Decreto 5.450/05, in verbis:

Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses. (grifamos)

§ 1o A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
(...)"
Ante ao exposto, é certo que o recurso interposto não atende ao pressuposto de admissibilidade relativo à motivação, razão na qual este não deve ser conhecido quanto aos
itens supramencionados, pois operou-se o fenômeno da preclusão administrativa.
É o que se requer.

2.1. QUESTÃO PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Breve análise do segundo recurso interposto pelo Recorrente revela que as razões recursais não atacam decisão administrativa passível de impugnação, mas apenas renovam
as razões recursais que já foram objeto de análise e julgamento pela autoridade administrativa.

Com efeito, não há dúvidas que na hipótese dos autos operou-se a preclusão consumativa, razão na qual o recurso interposto não deve ser conhecido.

Neste sentido, vejamos o art. 507 do CPC/15, na sua literalidade:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
E para fulminar qualquer dúvida, cite-se o seguinte precedente do TCU, in verbis:
RECURSO. PEDIDO DE REEXAME NÃO PROVIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
Interposto o recurso opera-se a preclusão consumativa, não devendo ser dado seguimento à nova peça recursal, ainda que sob a forma de mera petição, oferecida contra a
decisão atacada.
(TCU 01243119974, Relator: MARCOS VINICIOS VILAÇA, Data de Julgamento: 06/06/2007)
É o que se requer.

3. DO DIREITO

3.1. INEXEQUILIBIDADE DA PROPOSTA DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTOS ERROS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Alega o Recorrente, em apertada síntese, que a proposta do Recorrido está maculada por supostos erros intransponíveis, a saber:
- intervalo intrajornada (postos diurnos e noturnos);
- cálculo do lucro;
- taxa de custos indiretos;

Data vênia, não podemos concordar com a tese do Recorrente. Explique-se:

Primeiramente, em relação ao suposto erro no cômputo do intervalo intrajornada (para os postos diurnos e noturnos), é importante esclarecer que o valor indicado pelo
Recorrido na Planilha de Preços (R$ 288,25) está correto, tendo em vista que foram observadas as estritas regras da cláusula 49ª da CCT 2018/2019, bem como a tabela de
remuneração prevista na cláusula 4ª deste diploma. Com efeito, temos que a fórmula utilizada para o cálculo do intervalo intrajornada foi a seguinte: 
*** R$ 9,61 x 15 dias x 2 vigilantes = R$ 288,25 ***

Não há dúvidas que a aplicação da fórmula (R$ 9,61*1,5)*15 prevista no Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP, onera a contratação, pois o valor de R$ 9,61 previsto nas
normas coletivas já é o valor da hora-extra.

Sobremais, a alegação do Recorrente de suposta violação ao princípio da isonomia na condução do procedimento licitatório é absurda e não deve prosperar, pois nenhuma
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licitante foi desclassificada exclusivamente pela não aplicação da fórmula solicitada do valor de Intrajornada. 

Apenas à título de exemplificação, apenas a licitante Braspe Vigilância e Segurança Eireli solicitou a correção da fórmula durante a sessão pública, justificando a majoração
dos preços e foi atendida pelo Pregoeiro, contrariando o que alega a Recorrente que nenhum Licitante utilizou-se dessa fórmula. Inclusive este tema já foi exaustivamente
debatido e rejeitado no julgamento do recurso interposto pelo próprio Recorrente, que culminou com a desclassificação da licitante General Security.

No que toca à suposta inexequibilidade da proposta, que não cobriria os custos com reciclagem, IRPJ e CSLL, interessa ressaltar que o Recorrido apresentou tempestivamente
declaração de exequibilidade nos seguintes termos:

“A Guardsecure Segurança Empresarial LTDA, com sede na Rua Araponga, nº 489, Lote 07, QD.02, Loteamento Varandas Tropicais, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, Cep:
42.701-330, inscrita no CNPJ sob o nº 42.035.097/0001-18, DECLARA ao Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Baiano – Campus Serrinha, que a nossa
proposta e totalmente exequível, nos comprometendo a não pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Também informamos que
somos uma empresa com mais de 27 anos de atuação no mercado possuindo mais de 3.000 vigilantes e vários contratos ativos o que nos possibilita adquirir insumos com
valores menores além de contarmos com um grande estoque de fardamentos e equipamentos o que nos possibilita ofertar preços competitivos e se for preciso até mesmo
renunciar a parcela ou à totalidade da remuneração dos insumos.”

O que se vê na hipótese em debate é que o Recorrente trás argumentos inverídicos e critérios novos não previstos no edital (itens 7.3., 7.4., e 7.5.) para buscar o
reconhecimento da inexigibilidade da proposta do Recorrido, sem base legal alguma.

Relembre-se que o próprio instrumento convocatório foi claro ao disciplinar a possibilidade de acomodação dos termos da proposta ao edital. Vejamos:

“7.10.1 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta:
7.10.1.1 A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto:

(...)” (grifamos)
De mais a mais, deve ser ponderado que o Tribunal de Contas da União já se manifestou em inúmeras oportunidades sobre a tese de que erros materiais ou omissões na
planilha de custos e formação de preços não são motivos suficientes para a desclassificação da licitante. Neste sentido, vejamos os seguintes precedentes:
"Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser
ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário)" (g.n.)
******
"A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a
Administração contratantes realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão
2.546/2015 – Plenário)" (g.n.)
******
"Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de informações que possam ser supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93,
desde que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes. (Acórdão 2873/2014 – Plenário)" (grifamos)
Em atenção ao princípio da eventualidade, acaso esta D. Comissão tenha dúvidas acerca da exigibilidade da proposta do Recorrido, requer se seja determinado a conversão
do feito em diligência, conforme autorizado pelo item 7.3. do ato convocatório, de sorte que seja facultado ao Recorrido a possibilidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta.
Ante ao exposto, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

3.2. ALEGAÇÃO DE ERRO NO REGIME JURÍDICO ADOTADO (LUCRO REAL X LUCRO PRESUMIDO)
Ao contrário do asseverado na peça recursal, o Recorrido cotou os tributos de acordo com o regime de tributação do lucro real, conforme regras do art. 10, inc. I, da Lei
10.833/2003 c.c. art. 8, inc. I, da Lei 10.637/2002, que obrigam as pessoas jurídicas referidas na Lei 7.102/83, mesmo que optarem pelo Lucro Real, a apuração do PIS e a
COFINS pela sistemática cumulativa, ou seja, com base nos percentuais de 0,65% e 3,0% sobre a receita bruta. Vejamos:

"Lei nº 10.833, de 2003

Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º a 8º:

I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998, e na Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983;" (g.n.)

******

"Lei nº 10.637, de 2002
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Art. 8º. Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º a
6º:

I – as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998 (parágrafos introduzidos pela Medida Provisória nº 2.158-35, de
24 de agosto de 2001), e Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983;" (g.n.)

Para fulminar qualquer dúvida acerca do tema, vejamos a ementa da consulta à Receita Federal no Brasil nº 345 de 26 de junho de 2017, in litteris:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E TRANSPORTE DE
VALORES.

A pessoa jurídica prestadora de serviços de vigilância patrimonial e de transporte de valores de que trata o art. 10 da Lei nº 7.102, de 1983, está sujeita ao regime
cumulativo para apuração e recolhimento da Cofins.

Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 10, inciso I; Lei nº 10.637, de 2002, art. 8º, inciso I; e Lei nº 7.102, de 1983.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E TRANSPORTE DE VALORES.

A pessoa jurídica prestadora de serviços de vigilância patrimonial e de transporte de valores de que trata o art. 10 da Lei nº 7.102, de 1983, está sujeita ao regime
cumulativo para apuração e recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep.

Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 10, inciso I, e art. 15, inciso V; Lei nº 10.637, de 2002, art. 8º, inciso I; Lei nº 7.102, de 1983."

Ante o exposto, equivocada a alegação do Recorrente, neste particular.

3.3. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. DO PODER-DEVER DE CONVALIDAÇÃO DE ERROS QUE NÃO ALTEREM A SUBSTÂNCIA DAS PROPOSTAS. INTELIGÊNCIA ART. 43, §3º,
DA LLCA C/C ART 26, § 3º, DO DECRETO Nº 5.450/05 E ARTIGOS 24 E 29 - A DA IN Nº 02/2008 MPOG (APLICÁVEL POR ANALOGIA)

Admitindo-se, hipoteticamente, que a proposta do Recorrido possua algum equívoco, entendemos que não é lícito a sua desclassificação do Certame. É que resta pacificado
na doutrina e jurisprudência pátria que eventuais erros nos documentos de habilitação ou na proposta comercial não são suficientes para autorizar a desclassificação da
licitante, desde que tais inconformidades não impliquem alteração substancial da proposta, e nem obstem a persecução do interesse público.

Nestes casos, o operador do direito deve aplicar o entendimento consubstanciado no art. 26, §3º, do Decreto nº 5.450/05, a saber:

“Art. 26. Omissis
(...)
§ 3o No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.” (g.n)
A matéria também foi positivada nos artigos 24 e 29-A, §2º, da Instrução Normativa SLTI nº 02/08 (aplicável por analogia), in verbis:
"Art. 24. Quando a modalidade de licitação for pregão, a planilha de custos e formação de preços deverá ser entregue e analisada no momento da aceitação do lance
vencedor, em que poderá ser ajustada, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto" (g.n.)
Art. 29-A: Omissis
§2º Erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração
do preço ofertado, e desde que se comprove que este é 
suficiente para arcar com todos os custos da contratação (...)" (grifamos)
Ora, o entendimento supracitado se alinha com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Vejamos o essencial do Acórdão 2564/2009 – Plenário/TCU, in verbis:
“Omissis

13.2. Na realidade, a única menção feita a uma possível correção na proposta apresentada pela empresa União se encontra à fl. 634 (subitens 13.4 a 13.4.2) e se refere ao
erro de cálculo verificado na planilha da empresa, a que aludiu o Pregoeiro quando de sua desclassificação. Com efeito, consoante se observa na planilha apresentada pela
licitante, juntada à fl. 385 dos autos, observa-se que, efetivamente, a empresa incorreu em erro no valor constante dos encargos do "Grupo C" para o posto de pedreiro, uma
vez que foi cotado o valor de R$ 31,94 (trinta e um reais e noventa e quatro centavos) quando o correto seria R$ 40,39 (quarenta reais e trinta e nove centavos), como bem
observado pelo Pregoeiro condutor do certame.
13.3. Não obstante, tal erro, por si só, não acarretaria a desclassificação da proposta, tendo em vista o disposto no § 3º do art. 26 do Decreto nº 5.450/2005, o qual foi
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reproduzido no item 60 do edital (fl. 283), abaixo transcrito (grifo nosso):
"Art. 26. (...)
§ 3º. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação".
13.4. Nesse ponto, vale dizer, o equívoco cometido pela licitante ao fazer constar em sua planilha o valor de R$ 31,94 (trinta e um reais e noventa e quatro centavos) quando
o correto seria R$ 40,39 (quarenta reais e trinta e nove centavos) não caracteriza alteração substancial em sua proposta 
de preços, razão pela qual deveria ter o Pregoeiro adotado o procedimento acima transcrito tendo em vista o insignificante acréscimo que tal alteração acarretaria (R$ 8,45)
no valor global de sua proposta.
13.5. Portanto, em princípio, entende-se que, tal erro de cálculo, por si só, não acarretaria a desclassificação da proposta da empresa União, tendo em vista o procedimento
previsto no art. 26, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005.” (grifos nossos)

Portanto, D. Julgadores, resta incontroverso que a eventual desclassificação do Recorrido inviabilizará a obtenção da proposta mais vantajosa e a persecução do interesse
público, o que não pode ser tolerado pelo Direito.

3.4. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. OFENSA
AO INTERESSE PÚBLICO

Em atenção ao princípio da eventualidade, mesmo que a alegação do Recorrente proceda, o que apenas se admite ad argumentandum tantum, tal conduta não desafia a
desclassificação do Recorrido, ante a necessidade de observância do princípio da instrumentalidade ou formalismo moderado. 

Ora, na hipótese dos autos eventual desclassificação do Recorrido violará aos princípios da competitividade, proporcionalidade, razoabilidade e moralidade, positivados no Art.
5°, §único, do Decreto 5.450/05, in verbis:

“Art. 5o A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados (...)” (g.n)

Sobre o tema, vejamos os seguintes precedentes judiciais, in verbis:
"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO JUDICIÁRIO. LEGALIDADE AMPLA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA. ERRO DE CÁLCULO. OFENSA À RAZOABILIDADE. 
(...)
2. O apontamento do valor correto a título de BDI, pela comissão de licitação, alterando reflexamente o valor global da proposta da licitante agravada, por si só, não é capaz
de gerar a exclusão desta do procedimento, vez que o novo valor encontrado não altera a posição classificatória da agravada, o que, ao menos nesse juízo de cognição
sumária, parece ser argumento válido a considerar verossímil a alegação de mero erro de digitação nos cálculos do BDI, ou seja, erro material 
passível de correção. 

3. Agravo de instrumento improvido unanimemente.
(TJ-PE - AG: 143247 PE 0600327279, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 24/09/2009, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 189)" (grifamos)
******
"AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO
AO EDITAL. INTERESSE PÚBLICO. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. REGIMENTAL PROVIDO. 
I - Demonstrado no agravo regimental elementos que evidenciam a ausência dos requisitos para o deferimento da liminar em ação de mandado de segurança deve este ser
provido. 
II - A desclassificação de concorrente de licitação que apresenta menor preço com base na análise pontual de item de edital evidencia ofensa ao interesse público de buscar a
proposta mais vantajosa. 
III - As regras editalícias devem ser analisadas de modo sistemático a fim de buscar a finalidade da lei e evitar o excesso de formalismo."
(TJ-MA - Não Informada: 62002012 MA, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/04/2012, )" (grifamos)
É importante registrar que o procedimento licitatório sub examine se deu pelo critério de julgamento menor de preço, e o Recorrente não logrou êxito em apresentar a
proposta mais vantajosa para a administração. Também não estamos diante de qualquer conduta do Recorrido que implicasse em violação ao princípio setorial da vinculação
ao instrumento convocatório.

Ante a tais consideração, é com convicção que pugnamos pelo não provimento recurso interposto.
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4. CONCLUSÃO

Ex positis, reside claro que as alegações ventiladas pelo Recorrente carecem de lastro legal e qualquer sustentabilidade, deixando transparecer, assim, seu caráter
manifestamente protelatório e, ademais, puro inconformismo com o resultado do certame, razão na qual carecem ser afastadas de plano por esta D. Comissão de Licitação.

Assim, requer a V. Sa. que se digne a:
a) o acolhimento das preliminares suscitadas;
b) no mérito, negar provimento ao recurso combatido, mantendo incólume a decisão que sagrou o Recorrido vencedor do certame, na forma e para fins de direito;

c) acaso esta D. Comissão de Licitação julgue necessário, requer a conversão do feito em diligência, na forma do item 7.3. do instrumento convocatório; 
N. termos,
P. deferimento.
Lauro de Freitas/BA, 26 de junho de 2020.

GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA
HELDEVAN BAPTISTA DOS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisõess

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE
Decisão do Recurso Referente ao Item 01 e 02 do Grupo 1 do Pregão Eletrônico 02/2020 – Pregoeiro

Processo no 23790.250209.2020-11 referente ao Edital do Pregão Eletrônico Tradicional no 02/2020, Contratação de Empresa Especializada em serviços de Vigilância
Ostensiva, em conformidade e condições estabelecidas no edital do certame e legislação pertinente ao objeto e em todos os seus anexos.

Trata o presente de decisão do recurso interposto pela empresa EXSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
21.550.729/0001-01, encaminhada por meio eletrônico tempestivamente, após encerramento da sessão pública do Pregão Eletrônico 02/2020, contra o item 01 e 02 do
Grupo 01 do referido pregão eletrônico, informando o que se segue:

1. DA TEMPESTIVIDADE DA INTENÇÃO DO RECURSO 

Após encerrada a sessão pública do Pregão Eletrônico 02/2020, o pregoeiro seguindo o que determina as leis 8.666/93, 10.520/02 e o Decreto 10.024/19, o qual preconiza
em seu artigo 26 que:
Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recorrer.
§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três dias.
§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente,
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o
pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

O pregoeiro possibilitou via sistema eletrônico prazo para a intenção de recurso contra a adjudicação dos itens do referido pregão eletrônico e que foi tempestivamente feita
pela empresa EXSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.550.729/0001-01, contra os Itens 01e 02 do
Grupo 01. 

2. DOS ARGUMENTOS DA RECORRENTE
Intenta, a recorrente, averbar o instrumento de recurso contra adjudicação do pregoeiro para o itens 01 e 02 do Grupo 01, aduzindo, para tanto, em apertada síntese:

RECURSO ADMINISTRATIVO
Em face da decisão que declarou vencedora a proposta da licitante GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 42.035.097/0001-18 , doravante denominada
recorrida, aduzindo para tanto o que se segue:

I. DO OBJETO
Trata-se de licitação pública, cujo objeto é:
“(...) É a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de serviços de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e
desarmada, executada por profissional qualificado nos termos da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, nas dependências do Campus Serrinha, deste Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. (...)”

II. DA PROPOSTA DA RECORRIDA
Após Julgar procedente em parte o recurso impetrado pela Recorrente, o douto pregoeiro determinou: “retornando-se o processo licitatório para a fase de aceitação,
possibilitando a empresa Guardsecure a alteração na Planilha de Formação de Preços, desde que não majore o valor da planilha em relação ao seu lance final da sessão, e a
apresentação de documento/Justificativa que comprovem o regime tributário e alíquotas aplicadas na planilha de formação de preços, o pregoeiro poderá fazer outras
diligências.
Ocorre que, embora tenha sido solicitado por duas diligências a fim de sanar erros identificados, tendo, inclusive, a empresa GUARDSECURE apresentado nova proposta
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reajustada, a Proposta de Preços ainda apresenta irregularidades e discrepâncias perante a legislação vigente, bem como no Anexo IV do Edital.
Outrossim, ao analisar a documentação da Habilitação da proponente, foram constatadas irregularidades vedadas pelo Edital e que confrontam a legislação vigente no que
tange à forma de apresentação de determinados documentos, não preenchendo os requisitos quanto à Qualificação Econômico-Financeira.
Nesse sentido, a GUARDSECURE apresentou documentação divergente da exigida em Edital, consistindo em erro material, que deverá, por certo, gerar a sua inabilitação,
como será demonstrado a seguir.

III. DO DIREITO
i. DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS PELA EMPRESA GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA
A empresa GUARDSECURE apresentou, no dia 18/06/2020, proposta comercial e documentação de habilitação, perante o sistema ComprasNet, quando convocada para tal
pelo pregoeiro, por ter sido classificada em primeiro lugar na fase de lances do pregão 02/2020, publicado pelo IF BAIANO.
Sabemos que na apresentação da Proposta de Preços, a licitante deverá informar qualquer situação que permita cobrança diferenciada de tributos e comprovar no ato da
proposta (declaração do IRPJ comprovando lucro presumido no caso da COFINS).
Como bem salientado na última peça recursal, como a GUARDSECURE não havia comprovado a sua forma de tributação, caberia ao douto Pregoeiro, desclassificar a licitante,
haja vista que em sua proposta colocou percentuais dos tributos como lucro presumido e não comprovou a forma de tributação.
Para a surpresa da Recorrente, o ilustre Pregoeiro, ao invés de desclassificar a licitante GUARDSECURE como determina o Edital, ainda oportunizou-a comprovar o seu regime
tributário, sendo revelado que dentre a documentação referente à proposta comercial, foi apresentado o Módulo 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO, contendo os
seguintes itens com as respectivas alíquotas:
- PIS: 0,65%; - COFINS: 3,00%;
Diante das alíquotas apresentadas pela empresa supramencionada, faz-se necessária a análise de alguns dispositivos legais, conforme explanado a seguir.
A Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, nos arts. 1º e 2º, estabelece que:
“Art. 1º. A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil. Art. 2º. Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o
disposto no art. 1º, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).”
Ou seja, a alíquota utilizada para determinar o valor do PIS, com incidência não-cumulativa, é de 1,65%, não de 0,65% como fixou a Recorrida.
No mesmo sentido, a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 247/2002 dispõe o seguinte em seu art. 60:
“Art. 60. A alíquota do PIS/Pasep não-cumulativo incidente sobre a receita auferida pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do
imposto de renda, tributadas com base no lucro real, será de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), a partir de 1º de dezembro de 2002.”
Dessa forma, são contribuintes do PIS não-cumulativo, utilizando alíquotas de 1,65%, as pessoas jurídicas que adotarem o regime de tributação de LUCRO REAL, como no
caso da Recorrida Guardsecure.
Já a alíquota a ser utilizada para determinação do valor do PIS por empresas que possuem como regime tributário o de LUCRO PRESUMIDO é de 0,65%, conforme dispõe a
própria Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, em seu art. 8º, inciso II, combinado com art. 51 do Decreto nº 4.524, de 17 de dezembro de 2002. Vejamos:
“Lei nº 10.637/02: Art. 8º. Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1º a 6º: [...]
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no LUCRO PRESUMIDO ou arbitrado.
Decreto nº 4.524/02: Art. 51. As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis sobre o faturamento são de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e de 3% (três por
cento), respectivamente, e as diferenciadas previstas nos arts. 52 a 59 (Lei nº 9.715, de 1998, art. 8º, Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 1º, e Lei nº 9.718, de
1998, art. 8º).”
Como se pode ver, a lei aplicada às empresas adotantes do regime de lucro presumido estabelece que estas deverão utilizar a alíquota de 0,65% para determinação do valor
do PIS.
Então utilizar-se-ão da alíquota de 1,65% para determinação do valor do PIS apenas as empresas que se sujeitarem ao regime tributário de lucro real, e de 0,65% as sujeitas
ao regime de lucro presumido.
Passando à análise do COFINS, a Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nos arts. 1º e 2º, estabelece que:
“Art. 1º. A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Art. 2º. Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada
conforme o disposto no art. 1º, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento) (grifo nosso).”
Assim, a alíquota utilizada para determinar o valor do COFINS, com incidência não cumulativa, é de 7,6%.
Ainda, convém mencionar que a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 404/2004 dispõe o seguinte em seu art. 2º:
“Art. 2º São contribuintes da COFINS não-cumulativa as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, tributadas
pelo referido imposto com base no lucro real (grifo nosso).”
Nesse sentido, são contribuintes da COFINS não-cumulativa as pessoas jurídicas que adotarem o regime de tributação de lucro real.
Disso, conclui-se que utilizar-se-ão da alíquota de 7,6% para determinação do valor de COFINS as empresas que se sujeitarem ao regime tributário de LUCRO REAL.
Por outro lado, a alíquota a ser utilizada para determinação do valor do COFINS por empresas que possuem como regime tributário o de LUCRO PRESUMIDO é de 3,00%,
conforme dispõe a própria Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em seu art. 10, inciso II, combinado com art. 51 do Decreto nº 4.524, de 17 de dezembro de 2002.
Vejamos:
“Lei nº 10.833: Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º a 8º:
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[...]
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado.
Decreto nº 4.524: Art. 51. As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis sobre o faturamento são de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e de 3% (três por
cento), respectivamente, e as diferenciadas previstas nos arts. 52 a 59 (Lei nº 9.715, de 1998, art. 8º, Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 1º, e Lei nº 9.718, de
1998, art. 8º).”
Como se pode ver, a lei aplicada às empresas adotantes do regime de lucro presumido estabelece que estas deverão utilizar a alíquota de 3% para determinação do valor do
COFINS.
Então utilizar-se-ão da alíquota de 7,6% para determinação do valor do COFINS apenas as empresas que se sujeitarem ao regime tributário de lucro real, e de 3% as sujeitas
ao regime de lucro presumido.
Analisando todo o exposto acima, percebe-se que a empresa GUARDSECURE, ao elaborar a composição das despesas fiscais a ser apresentada na proposta comercial,
utilizou-se incorretamente de alíquotas correspondentes ao regime tributário de LUCRO PRESUMIDO, quais sejam 0,65% para PIS e 3,00% para COFINS, propiciando
flagrantemente que ela obtivesse vantagem competitiva em relação às demais licitantes
Então, através da utilização destas alíquotas, a empresa se contradiz ao declarar ser optante do regime tributário de LUCRO REAL, quando de forma indevida utilizou os
parâmetros do regime LUCRO PRESUMIDO.
Sendo a empresa GUARDSECURE regida pelo regime de lucro real, como se comprova através de seu balanço patrimonial, fato este que deverá sua proposta apresentar
percentuais de Impostos diferenciados do quanto apresentado, haja vista o não cumprimento da diligência de ajustar a planilha com base no regime tributário de LUCRO
REAL, nas alíquotas de 7,6% e 1,65% para COFINS e PIS, respectivamente.
Ademais, apesar da Recorrida colacionar diversos contratos firmados com outras Instituições, nota-se também que de forma indevida utilizou as alíquotas previstas no regime
tributário de LUCRO PRESUMIDO, portanto, não deve esta Administração incorrer em erro.
Sabemos que os procedimentos são claros, portanto, as propostas devem ser elaboradas na forma da lei, quanto aos impostos inseridos em planilha, devem seguir os
percentuais na forma do regime tributário que a empresa esteja enquadrada.
Com isso, a proposta comercial disponibilizada pela licitante GUARDSECURE, mesmo após apresentação de planilha retificada por ocasião de diligência, é inadequada à
aceitabilidade, tendo em vista possuir incoerência entre seus valores.
ii. INADEQUAÇÃO DA PROPOSTA DECLARADA VENCEDORA ÀS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS E IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE ATENDIMENTO DO EDITAL
Importante informar que a proposta da Recorrente se baseou no modelo da planilha de preço constante do edital e previsto em conformidade no Estudo sobre a Composição
dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES –MP, qual seja, R$ (9,61*1,5)*15*2, perfazendo o valor de R$432,45 (quatrocentos e
trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) para dois vigilantes, a Recorrida por sua vez, apresentou o valor final de R$288,30 (duzentos e oitenta e oito reais e trinta
centavos) para dois vigilantes.
Partindo desse item, o ilustre pregoeiro desclassificou as licitantes que já haviam sido classificadas, em razão do suposto desacordo ao quanto exigido em Edital e Lei.
No decorrer da Sessão, foi constatado que o pregoeiro agiu de forma diferenciada sobre o item “intervalo intrajornada”, em relação as primeiras colocadas, determinando que
a formula correta para a intrajornada é:
R$ (9,61*15) R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 15 = Horas a repor.
Conforme dito anteriormente, a Recorrida não calculou corretamente o intervalo intrajornada, pois, por equívoco do Pregoeiro, apresentou nova formula com base na
Convenção Coletiva da Categoria, ao invés de utilizar os parâmetros constantes no Edital e no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de
Vigilância.
Ora, como se nota, a recorrente e também nenhum outro licitante utilizou como parâmetro a Formula: (R$ (9,61*15) R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 15 = Horas a
repor), apenas a Recorrida utilizou tal formula, contrariando flagrantemente o Edital. Vejamos abaixo os registros efetuados pelo ilustre pregoeiro sobre as licitantes
anteriormente classificadas antes da empresa GUARDSECURE:

“Dia 24/04/2020 sobre a licitante JPR VIGILÂNCIA Pregoeiro 24/04/2020 09:08:41 : Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -
1.4 Intervalo Intrajornada não usufruído pelo empregado – (Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula
de calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES -MP.
Cláusula 49° da CCT.
Pregoeiro 24/04/2020 09:08:58 Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser concedido, ou ser
concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo 611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o empregado por dia de trabalho em que não
for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com periculosidade, acrescida de 50%, Pregoeiro 24/04/2020 09:09:13 Para JRP VIGILANCIA
PATRIMONIAL EIRELI - conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal parcela tem caráter indenizatório, não incorpora ao salário para base de
cálculo para encargos.
Pregoeiro 24/04/2020 09:09:28 Para JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -
Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = R$432,05Valor da hora previsto na CCT 1,5 = Acréscimo 50% 15 = Horas a repor

Dia 28/04/2020 sobre a licitante JAVA SEGURANCA Pregoeiro 28/04/2020 11:06:17 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - D – Intervalo Intrajornada não usufruído -
Artigo 71 da CLT. Cláusula 49° CCT 2018/2019 (Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula de calculo
difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia Pregoeiro 28/04/2020
11:06:32 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - da SEGES -MP. Cláusula 49° da CCT.
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Pregoeiro 28/04/2020 11:06:52 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - 3.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser concedido, ou ser concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo
611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o empregado por dia de trabalho em que não for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com
periculosidade, acrescida Pregoeiro 28/04/2020 11:07:25 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - de 50%,conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de
Trabalho.
Tal parcela tem caráter indenizatório, não incorpora ao salário para base de cálculo para encargos.
Pregoeiro 28/04/2020 11:07:40 Para JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA -
Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 1,5 = Acréscimo 50% 15 = Horas a repor

Dia 29/04/2020 sobre a licitante LOOK SEGURANCA Pregoeiro 29/04/2020 11:22:26 Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - B – Intervalo Intrajornada não usufruído -
Artigo 71 da CLT. Cláusula 49° CCT 2018/2019 (Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula de calculo
difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia Pregoeiro 29/04/2020
11:22:40 Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - da SEGES -MP. Cláusula 49° da CCT.
Pregoeiro 29/04/2020 11:22:53 Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI - PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser concedido, ou ser concedido
de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo 611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o empregado por dia de trabalho em que não for
concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com periculosidade, acrescida de 50%, Pregoeiro 29/04/2020 11:23:08 Para LOOK SEGURANCA
PRIVADA EIRELI - conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal parcela tem caráter indenizatório, não incorpora ao salário para base de cálculo
para encargos.
Pregoeiro 29/04/2020 11:23:20 Para LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI -
Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 1,5 = Acréscimo 50% 15 = Horas a repor

Dia 30/04/2020 sobre a licitante GUARDIAO SERVICOS Pregoeiro 30/04/202009:40:30 Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - B – Intervalo
Intrajornada não usufruído - Artigo 71 da CLT. Cláusula 49° CCT 2018/2019 (Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é
indenizado.
Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia Pregoeiro
30/04/2020 09:40:44Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - da SEGES -MP. Cláusula 49° da CCT.
Pregoeiro 30/04/2020 09:40:58 Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser
concedido, ou ser concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo 611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o empregado por dia de
trabalho em que não for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com periculosidade, acrescida de 50%, Pregoeiro 30/04/2020 09:41:13 Para
GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal parcela tem caráter indenizatório, não
incorpora ao salário para base de cálculo para encargos.
Pregoeiro 30/04/2020 09:41:28 Para GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA - Fórmula: R$ (9,61*1,5)*15 R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT 1,5 =
Acréscimo 50% 15 = Horas a repor.”
Assim, não é compreensível que a Administração fixe no edital o modo e a forma de participação dos licitantes, se no decorrer do procedimento admita propostas em
desacordo com o solicitado, desfavorecendo a Recorrente que seguiu rigorosamente o edital em comento.
Sabemos que embora a licitante GUARDSECURE tenha apresentando a declaração de viabilidade, a fim de demonstrar que o preço apresentado para o objeto do pregão em
comento encontra-se exequível, torna a Recorrida a total responsabilidade de executar os serviços, cumprindo com todas as obrigações e cláusulas contratuais, no entanto,
nos preços detalhados por planilhas devem ter a equação matemática, ou seja, cada item de custos deverá ser viável e solúvel para cobrir cada despesa.
Assim, qualquer custo desprezível de execução será compelido pelas Despesas Administrativas (Custos Indiretos/Lucro), que por sua vez a licitante GUARDSECURE cotou para
tais itens de Despesas Administrativas valores tão ínfimos que não daria para suportar qualquer outro custo complementar, sem falar que os custos das Despesas
Administrativas devem cobrir também o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação ou congêneres, conforme preceitua o subitem 6.18.3 do Edital.
Ademais, a taxa de Custos Indiretos cotado pela licitante deve ser suficiente para cobrir as despesas com os impostos (IRPJ e CSLL), visto que nos termos do Acordão do TCE
tais impostos não devem ser cotados em planilhas, porém, os custos cobrados em planilha à título de “Custos Indiretos” devem ser suficientes para arcar com as despesas
destes impostos.
No entanto, as taxas de percentuais dos Custos Indiretos cotados pela licitante GUARDSECURE, são insuficientes, principalmente, no que se refere aos percentuais cotados na
planilha de custos do Posto Noturno, como por exemplo, os Custos Indiretos = 0,3000% e Lucro = 0,3898%, bem como, os Custos de percentuais para cobrir o IRPJ é no
mínimo 1,20% e do CSLL 1,00%, a depender do regime de tributação da empresa.
Conforme fora demonstrado nas linhas anteriores, a Recorrida descumpriu categoricamente as exigências editalíssimas como também a Lei, diante de suas planilhas de
custos e preços.
Caso, ainda assim, seja desconsiderado este fato e mantida a proposta da recorrida como vencedora, estar-se-á afrontando mortalmente o Princípio da Vinculação ao Edital.
Desta forma, para que não se cometa afronta ao citado princípio, bem como para que não se tenha o fracasso do certame, requer que os pedidos constantes na presente
peça recursal sejam reconhecidos e aplicados sobre os demais licitantes, a fim de analisar as respectivas propostas, bem como o devido cumprimento de sua Habilitação.

IV. DA CONCLUSÃO:
Assim, com base nos argumentos acima tecidos, restando comprovada a existência de inadequação da proposta declarada vencedora às exigências do edital, requer-se que
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Vossa Excelência, apegue-se à lei e à razoabilidade e igualdade, e receba o presente recurso, em seus efeitos legais, acolhendo-o em todos os seus termos para:
a) reconhecer a Inadequação da Proposta Declarada vencedora, haja vista que a Recorrida utilizou incorretamente as alíquotas do regime tributário de LUCRO PRESUMIDO,
quais sejam 0,65% para PIS e 3,00% para COFINS;
b) reconhecer a fórmula correta para a intrajornada é a seguinte: R$(9,61*1,5)*15*2, perfazendo o valor de R$432,45 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco
centavos) para dois vigilantes;
c) reconhecer a Inadequação da Proposta Declarada vencedora, tendo em vista que a Recorrida calculou incorretamente o intervalo intrajornada, posto diurno e noturno;
d) reconhecer que a proposta da recorrida, não possui condições de atender o edital diante da proposta ínfima quanto as Despesas Administrativas (Custos Indiretos/Lucro),
bem como, no tocante as despesas com os impostos (IRPJ e CSLL);
e) diante de tais fatos, declarar a licitante vencedora que apresentou a melhor proposta, desde que cumprido todas as exigências editalícias.

Nestes termos,
Pede Deferimento.
Camaçari, 22 de junho de 2020.

EXSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME
MILA MESQUITA DE SOUZA
OAB/BA 41336 

3. DA CONTRARRAZÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N°: 02/2020
PROCESSO ADM. N°: 23790.250209.2020-11
GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ-MF sob o número 42.035.097/0001-18, com endereço na
Rua Araponga, nº 489, Lote 07, Qd. 2, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, vem, tempestivamente, com esteio no Art. 44, §2º, do Decreto nº 10.024/2019, apresentar suas
CONTRARRAZÕES ao recurso administrativo interposto pela licitante EXSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA ME, ante as razões de fato e de direito delineadas a seguir:

1. DOS FATOS

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO CAMPUS SERRINHA

“A Administração não só deve cumprir e fazer cumprir a lei interna da licitação – o edital -, mas, também, as leis externas que permanecem guardiãs a tutelar a atividade
administrativa e a conduta de seus agentes." Luis Carlos Alcoforado"

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N°: 02/2020
PROCESSO ADM. N°: 23790.250209.2020-11

GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ-MF sob o número 42.035.097/0001-18, com endereço na
Rua Araponga, nº 489, Lote 07, Qd. 2, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, vem, tempestivamente, com esteio no Art. 44, §2º, do Decreto nº 10.024/2019, apresentar suas
CONTRARRAZÕES ao recurso administrativo interposto pela licitante EXSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA ME, ante as razões de fato e de direito delineadas a seguir:

1. DOS FATOS

Trata-se de pregão eletrônico n˚ 002/2020, critério de julgamento menor preço, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Serrinha.

O objeto do certame é a "(...) a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de serviços de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância
ostensiva armada e desarmada, executada por profissional qualificado nos termos da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, nas dependências do Campus Serrinha, deste
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos; (...)".
Irresignado com o resultado do certame, o Recorrente interpôs recurso administrativo, buscando a desclassificação do Recorrido, sob as seguintes justificativas:

a) ausência de comprovação das alíquotas do regime tributário;
b) erros na elaboração da Planilha de Custos, a saber: a.1) cômputo do intervalo intrajornada (postos diurnos e noturnos); a.2) taxa de custos indiretos;

Com a devida vênia, entendemos que o recurso interposto não merece prosperar, tendo em vista que contraria as disposições contidas no edital de licitação e na legislação de
regência, devendo ser rejeitado por esta D. Comissão de Licitação. À análise:
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2. QUESTÃO PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO (PARCIAL) DO RECURSO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA

Durante a sessão pública, o Recorrente registrou no sistema a intenção de recorrer, quanto as seguintes matérias de fato ou de direito:

“Nos termos do Art. 4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário/TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção), manifesto o direito de
interposição de recurso contra a aceitação da empresa GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18 com proposta em desacordo com a
legislação e desconformidade com sua real tributal declarada, provas a ser justifica em nossa peça recursal.”

Da análise do trecho em destaque resta claro que o Recorrente, quando da manifestação da intenção de recurso, não apresentou qualquer irresignação quanto aos itens:
b) erros na elaboração da Planilha de Preços, a saber: a.1) cômputo do intervalo intrajornada (postos diurnos e noturnos); a.2) taxa de custos indiretos;

Ora, D. Julgadores, o que se percebe na hipótese dos autos é que o Recorrido, quando na elaboração das razões recursais, extrapolou os limites da intenção de recorrer
manifestada no sistema, conduta esta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
Nesta linha de entendimento, é importante citar a lição de Joel Niebuhr, in Pregão Presencial e Eletrônico, Ed. Fórum, 6ª Ed., p. 219:

"(...) os licitantes devem declinar, já na própria sessão, os motivos dos respectivos recursos. Dessa sorte, aos licitantes é vedado manifestar a intenção de recorrer somente
para garantir-lhes a disponibilidade de prazo, porquanto lhes é obrigatório apresentar os motivos dos futuros recursos. E, por dedução lógica, os licitantes não podem,
posteriormente, apresentar recursos com motivos estranhos aos declarados na sessão. Se o fizerem, os recursos não devem ser conhecidos. Obviamente, o licitante não
precisa tecer detalhes de seu recurso, o que será feito, posteriormente, mediante a apresentação das razões por escrito. Contudo, terá que, na mais tênue hipótese, delinear
seus fundamentos (...)" Acórdão 2766/2015-TCU (...)" (grifamos)

Com efeito, não podemos concordar com o processamento do recurso combatido, vez que operou-se o instituto da preclusão administrativa, positivado no art. 26, §1º, do
Decreto 5.450/05, in verbis:

Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses. (grifamos)

§ 1o A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
(...)"
Ante ao exposto, é certo que o recurso interposto não atende ao pressuposto de admissibilidade relativo à motivação, razão na qual este não deve ser conhecido quanto aos
itens supramencionados, pois operou-se o fenômeno da preclusão administrativa.
É o que se requer.

2.1. QUESTÃO PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Breve análise do segundo recurso interposto pelo Recorrente revela que as razões recursais não atacam decisão administrativa passível de impugnação, mas apenas renovam
as razões recursais que já foram objeto de análise e julgamento pela autoridade administrativa.

Com efeito, não há dúvidas que na hipótese dos autos operou-se a preclusão consumativa, razão na qual o recurso interposto não deve ser conhecido.

Neste sentido, vejamos o art. 507 do CPC/15, na sua literalidade:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
E para fulminar qualquer dúvida, cite-se o seguinte precedente do TCU, in verbis:
RECURSO. PEDIDO DE REEXAME NÃO PROVIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Interposto o recurso opera-se a preclusão consumativa, não devendo ser dado seguimento à nova peça recursal, ainda que sob a forma de mera petição, oferecida contra a
decisão atacada.
(TCU 01243119974, Relator: MARCOS VINICIOS VILAÇA, Data de Julgamento: 06/06/2007)
É o que se requer.
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3. DO DIREITO

3.1. INEXEQUILIBIDADE DA PROPOSTA DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTOS ERROS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Alega o Recorrente, em apertada síntese, que a proposta do Recorrido está maculada por supostos erros intransponíveis, a saber:
- intervalo intrajornada (postos diurnos e noturnos);
- cálculo do lucro;
- taxa de custos indiretos;

Data vênia, não podemos concordar com a tese do Recorrente. Explique-se:

Primeiramente, em relação ao suposto erro no cômputo do intervalo intrajornada (para os postos diurnos e noturnos), é importante esclarecer que o valor indicado pelo
Recorrido na Planilha de Preços (R$ 288,25) está correto, tendo em vista que foram observadas as estritas regras da cláusula 49ª da CCT 2018/2019, bem como a tabela de
remuneração prevista na cláusula 4ª deste diploma. Com efeito, temos que a fórmula utilizada para o cálculo do intervalo intrajornada foi a seguinte:
*** R$ 9,61 x 15 dias x 2 vigilantes = R$ 288,25 ***

Não há dúvidas que a aplicação da fórmula (R$ 9,61*1,5)*15 prevista no Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP, onera a contratação, pois o valor de R$ 9,61 previsto nas
normas coletivas já é o valor da hora-extra.

Sobremais, a alegação do Recorrente de suposta violação ao princípio da isonomia na condução do procedimento licitatório é absurda e não deve prosperar, pois nenhuma
licitante foi desclassificada exclusivamente pela não aplicação da fórmula solicitada do valor de Intrajornada.

Apenas à título de exemplificação, apenas a licitante Braspe Vigilância e Segurança Eireli solicitou a correção da fórmula durante a sessão pública, justificando a majoração
dos preços e foi atendida pelo Pregoeiro, contrariando o que alega a Recorrente que nenhum Licitante utilizou-se dessa fórmula. Inclusive este tema já foi exaustivamente
debatido e rejeitado no julgamento do recurso interposto pelo próprio Recorrente, que culminou com a desclassificação da licitante General Security.

No que toca à suposta inexequibilidade da proposta, que não cobriria os custos com reciclagem, IRPJ e CSLL, interessa ressaltar que o Recorrido apresentou tempestivamente
declaração de exequibilidade nos seguintes termos:

“A Guardsecure Segurança Empresarial LTDA, com sede na Rua Araponga, nº 489, Lote 07, QD.02, Loteamento Varandas Tropicais, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, Cep:
42.701-330, inscrita no CNPJ sob o nº 42.035.097/0001-18, DECLARA ao Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Baiano – Campus Serrinha, que a nossa
proposta e totalmente exequível, nos comprometendo a não pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Também informamos que
somos uma empresa com mais de 27 anos de atuação no mercado possuindo mais de 3.000 vigilantes e vários contratos ativos o que nos possibilita adquirir insumos com
valores menores além de contarmos com um grande estoque de fardamentos e equipamentos o que nos possibilita ofertar preços competitivos e se for preciso até mesmo
renunciar a parcela ou à totalidade da remuneração dos insumos.”

O que se vê na hipótese em debate é que o Recorrente trás argumentos inverídicos e critérios novos não previstos no edital (itens 7.3., 7.4., e 7.5.) para buscar o
reconhecimento da inexigibilidade da proposta do Recorrido, sem base legal alguma.

Relembre-se que o próprio instrumento convocatório foi claro ao disciplinar a possibilidade de acomodação dos termos da proposta ao edital. Vejamos:

“7.10.1 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta:
7.10.1.1 A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto:

(...)” (grifamos)
De mais a mais, deve ser ponderado que o Tribunal de Contas da União já se manifestou em inúmeras oportunidades sobre a tese de que erros materiais ou omissões na
planilha de custos e formação de preços não são motivos suficientes para a desclassificação da licitante. Neste sentido, vejamos os seguintes precedentes:
"Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser
ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário)" (g.n.)
******
"A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a
Administração contratantes realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão
2.546/2015 – Plenário)" (g.n.)
******
"Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de informações que possam ser supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93,
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desde que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes. (Acórdão 2873/2014 – Plenário)" (grifamos)
Em atenção ao princípio da eventualidade, acaso esta D. Comissão tenha dúvidas acerca da exigibilidade da proposta do Recorrido, requer se seja determinado a conversão
do feito em diligência, conforme autorizado pelo item 7.3. do ato convocatório, de sorte que seja facultado ao Recorrido a possibilidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta.
Ante ao exposto, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

3.2. ALEGAÇÃO DE ERRO NO REGIME JURÍDICO ADOTADO (LUCRO REAL X LUCRO PRESUMIDO)
Ao contrário do asseverado na peça recursal, o Recorrido cotou os tributos de acordo com o regime de tributação do lucro real, conforme regras do art. 10, inc. I, da Lei
10.833/2003 c.c. art. 8, inc. I, da Lei 10.637/2002, que obrigam as pessoas jurídicas referidas na Lei 7.102/83, mesmo que optarem pelo Lucro Real, a apuração do PIS e a
COFINS pela sistemática cumulativa, ou seja, com base nos percentuais de 0,65% e 3,0% sobre a receita bruta. Vejamos:

"Lei nº 10.833, de 2003

Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º a 8º:

I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998, e na Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983;" (g.n.)

******

"Lei nº 10.637, de 2002

Art. 8º. Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º a
6º:

I – as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998 (parágrafos introduzidos pela Medida Provisória nº 2.158-35, de
24 de agosto de 2001), e Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983;" (g.n.)

Para fulminar qualquer dúvida acerca do tema, vejamos a ementa da consulta à Receita Federal no Brasil nº 345 de 26 de junho de 2017, in litteris:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E TRANSPORTE DE
VALORES.

A pessoa jurídica prestadora de serviços de vigilância patrimonial e de transporte de valores de que trata o art. 10 da Lei nº 7.102, de 1983, está sujeita ao regime
cumulativo para apuração e recolhimento da Cofins.

Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 10, inciso I; Lei nº 10.637, de 2002, art. 8º, inciso I; e Lei nº 7.102, de 1983.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E TRANSPORTE DE VALORES.

A pessoa jurídica prestadora de serviços de vigilância patrimonial e de transporte de valores de que trata o art. 10 da Lei nº 7.102, de 1983, está sujeita ao regime
cumulativo para apuração e recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep.

Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 10, inciso I, e art. 15, inciso V; Lei nº 10.637, de 2002, art. 8º, inciso I; Lei nº 7.102, de 1983."

Ante o exposto, equivocada a alegação do Recorrente, neste particular.

3.3. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. DO PODER-DEVER DE CONVALIDAÇÃO DE ERROS QUE NÃO ALTEREM A SUBSTÂNCIA DAS PROPOSTAS. INTELIGÊNCIA ART. 43, §3º,
DA LLCA C/C ART 26, § 3º, DO DECRETO Nº 5.450/05 E ARTIGOS 24 E 29 - A DA IN Nº 02/2008 MPOG (APLICÁVEL POR ANALOGIA)

Admitindo-se, hipoteticamente, que a proposta do Recorrido possua algum equívoco, entendemos que não é lícito a sua desclassificação do Certame. É que resta pacificado
na doutrina e jurisprudência pátria que eventuais erros nos documentos de habilitação ou na proposta comercial não são suficientes para autorizar a desclassificação da
licitante, desde que tais inconformidades não impliquem alteração substancial da proposta, e nem obstem a persecução do interesse público.

Nestes casos, o operador do direito deve aplicar o entendimento consubstanciado no art. 26, §3º, do Decreto nº 5.450/05, a saber:
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“Art. 26. Omissis
(...)
§ 3o No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.” (g.n)
A matéria também foi positivada nos artigos 24 e 29-A, §2º, da Instrução Normativa SLTI nº 02/08 (aplicável por analogia), in verbis:
"Art. 24. Quando a modalidade de licitação for pregão, a planilha de custos e formação de preços deverá ser entregue e analisada no momento da aceitação do lance
vencedor, em que poderá ser ajustada, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto" (g.n.)
Art. 29-A: Omissis
§2º Erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração
do preço ofertado, e desde que se comprove que este é
suficiente para arcar com todos os custos da contratação (...)" (grifamos)
Ora, o entendimento supracitado se alinha com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Vejamos o essencial do Acórdão 2564/2009 – Plenário/TCU, in verbis:
“Omissis

13.2. Na realidade, a única menção feita a uma possível correção na proposta apresentada pela empresa União se encontra à fl. 634 (subitens 13.4 a 13.4.2) e se refere ao
erro de cálculo verificado na planilha da empresa, a que aludiu o Pregoeiro quando de sua desclassificação. Com efeito, consoante se observa na planilha apresentada pela
licitante, juntada à fl. 385 dos autos, observa-se que, efetivamente, a empresa incorreu em erro no valor constante dos encargos do "Grupo C" para o posto de pedreiro, uma
vez que foi cotado o valor de R$ 31,94 (trinta e um reais e noventa e quatro centavos) quando o correto seria R$ 40,39 (quarenta reais e trinta e nove centavos), como bem
observado pelo Pregoeiro condutor do certame.
13.3. Não obstante, tal erro, por si só, não acarretaria a desclassificação da proposta, tendo em vista o disposto no § 3º do art. 26 do Decreto nº 5.450/2005, o qual foi
reproduzido no item 60 do edital (fl. 283), abaixo transcrito (grifo nosso):
"Art. 26. (...)
§ 3º. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação".
13.4. Nesse ponto, vale dizer, o equívoco cometido pela licitante ao fazer constar em sua planilha o valor de R$ 31,94 (trinta e um reais e noventa e quatro centavos) quando
o correto seria R$ 40,39 (quarenta reais e trinta e nove centavos) não caracteriza alteração substancial em sua proposta
de preços, razão pela qual deveria ter o Pregoeiro adotado o procedimento acima transcrito tendo em vista o insignificante acréscimo que tal alteração acarretaria (R$ 8,45)
no valor global de sua proposta.
13.5. Portanto, em princípio, entende-se que, tal erro de cálculo, por si só, não acarretaria a desclassificação da proposta da empresa União, tendo em vista o procedimento
previsto no art. 26, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005.” (grifos nossos)

Portanto, D. Julgadores, resta incontroverso que a eventual desclassificação do Recorrido inviabilizará a obtenção da proposta mais vantajosa e a persecução do interesse
público, o que não pode ser tolerado pelo Direito.

3.4. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. OFENSA
AO INTERESSE PÚBLICO

Em atenção ao princípio da eventualidade, mesmo que a alegação do Recorrente proceda, o que apenas se admite ad argumentandum tantum, tal conduta não desafia a
desclassificação do Recorrido, ante a necessidade de observância do princípio da instrumentalidade ou formalismo moderado.

Ora, na hipótese dos autos eventual desclassificação do Recorrido violará aos princípios da competitividade, proporcionalidade, razoabilidade e moralidade, positivados no Art.
5°, §único, do Decreto 5.450/05, in verbis:

“Art. 5o A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados (...)” (g.n)

Sobre o tema, vejamos os seguintes precedentes judiciais, in verbis:
"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO JUDICIÁRIO. LEGALIDADE AMPLA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA. ERRO DE CÁLCULO. OFENSA À RAZOABILIDADE.
(...)
2. O apontamento do valor correto a título de BDI, pela comissão de licitação, alterando reflexamente o valor global da proposta da licitante agravada, por si só, não é capaz
de gerar a exclusão desta do procedimento, vez que o novo valor encontrado não altera a posição classificatória da agravada, o que, ao menos nesse juízo de cognição
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sumária, parece ser argumento válido a considerar verossímil a alegação de mero erro de digitação nos cálculos do BDI, ou seja, erro material
passível de correção.

3. Agravo de instrumento improvido unanimemente.
(TJ-PE - AG: 143247 PE 0600327279, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 24/09/2009, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 189)" (grifamos)
******
"AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO
AO EDITAL. INTERESSE PÚBLICO. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. REGIMENTAL PROVIDO.
I - Demonstrado no agravo regimental elementos que evidenciam a ausência dos requisitos para o deferimento da liminar em ação de mandado de segurança deve este ser
provido.
II - A desclassificação de concorrente de licitação que apresenta menor preço com base na análise pontual de item de edital evidencia ofensa ao interesse público de buscar a
proposta mais vantajosa.
III - As regras editalícias devem ser analisadas de modo sistemático a fim de buscar a finalidade da lei e evitar o excesso de formalismo."
(TJ-MA - Não Informada: 62002012 MA, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/04/2012, )" (grifamos)
É importante registrar que o procedimento licitatório sub examine se deu pelo critério de julgamento menor de preço, e o Recorrente não logrou êxito em apresentar a
proposta mais vantajosa para a administração. Também não estamos diante de qualquer conduta do Recorrido que implicasse em violação ao princípio setorial da vinculação
ao instrumento convocatório.

Ante a tais consideração, é com convicção que pugnamos pelo não provimento recurso interposto.

4. CONCLUSÃO

Ex positis, reside claro que as alegações ventiladas pelo Recorrente carecem de lastro legal e qualquer sustentabilidade, deixando transparecer, assim, seu caráter
manifestamente protelatório e, ademais, puro inconformismo com o resultado do certame, razão na qual carecem ser afastadas de plano por esta D. Comissão de Licitação.

Assim, requer a V. Sa. que se digne a:
a) o acolhimento das preliminares suscitadas;
b) no mérito, negar provimento ao recurso combatido, mantendo incólume a decisão que sagrou o Recorrido vencedor do certame, na forma e para fins de direito;

c) acaso esta D. Comissão de Licitação julgue necessário, requer a conversão do feito em diligência, na forma do item 7.3. do instrumento convocatório;
N. termos,
P. deferimento.
Lauro de Freitas/BA, 26 de junho de 2020.

GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA
HELDEVAN BAPTISTA DOS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL 

4. DA ANALISE DO RECURSO

Em analise feita do recurso impetrado pela empresa EXSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
21.550.729/0001-01, contra os itens 01 e 02, adjudicado a empresa GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 42.035.097/0001-18, este Pregoeiro com a
equipe de apoio, após PARECER TÉCNICO, juntado ao processo e emitido pela área técnica requisitante, faz os seguintes apontamentos:

A busca pela menor/melhor proposta e o atendimento aos princípios constitucionais contidos no art. 37 da carta magna deve ser exercitada pelo pregoeiro, como a
competitividade, razoabilidade e eficiência, exigem que, respeitando-se a isonomia e a impessoalidade, sejam tomadas medidas cabíveis para sanar erros, omissões ou
defeitos que não majorem os preços ofertados na etapa de lances, com o intuito de garantir a seleção da melhor proposta possível, isso foi feito durante toda a coordenação
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do processo licitatório, inclusive na solicitação de envio de Declaração nos termos do Decreto 9.450/2018, o que pode ser verificado na Ata da Sessão Pública, o processo foi
conduzido de forma isonômica, na referida ata é visível que foi solicitado a todas as empresas convocadas a possibilidade de sanar erros nas planilhas, com o mesmo tempo
para todas, o pregoeiro exerceu nesse momento um olhar sempre pautado na legalidade, criterioso, tentando sanar erros que sejam possíveis de correção, buscando o
interesse publico sobre o privado, dessa forma foi conduzida a sessão e os demais atos posteriores, todos os atos foram feitos pelo chat, demonstrando transparência para
todos os licitantes e acompanhamento das decisões em tempo real. Tudo acima exposto encontra-se balizado em fundamentação legal:

Art. 17. Caberá ao pregoeiro, em especial:
I – […]
VI – sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;
Parágrafo único. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.
… E ainda sobre o Decreto 10024/2019.
CAPÍTULO XIII
DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO
Erros ou falhas
Art. 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o
disposto na .Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999

INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017
ANEXO VII-A
DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
7. Da aceitabilidade da proposta vencedora:
7.9. Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

ACÓRDÃO 1734/2009 – PLENÁRIO
A desclassificação de licitantes por conta de erro material na apresentação da proposta, fere os princípios da competitividade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo
medida de extremo rigor, que pode afastar do certame propostas mais vantajosas, com ofensa ao interesse público.
No Acórdão 2564/2009, é citado o Decreto 5450/2005 que foi revogado pelo Decreto 10.024/2019, mencionado anteriormente.
ACÓRDÃO 1811/2014 – PLENÁRIO
Não restando configurada a lesão à obtenção da melhor proposta, não se configura a nulidade do ato. Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante
não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado

4.2 INTRAJORNADA 

A – Intervalo Intrajornada não usufruído - Artigo 71 da CLT. Cláusula 49° CCT 2018/2019
(Que é o nosso caso, pois o empregado não é substituído), portanto o intervalo intrajornada é indenizado. Fórmula de calculo difere da Planilha Modelo e previsto no Estudo
sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviço de Vigilância – Caderno Técnico Bahia da SEGES-MP. Cláusula 49° da CCT. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na casual hipótese desse intervalo não ser concedido, ou ser concedido de forma parcial, ficam as empresas, nos termos do art. 59-A, parágrafo
611-B, todos da CLT, obrigadas a indenizar o empregado por dia de trabalho em que não for concedido o intervalo, com a quantia equivalente a uma hora normal, com
periculosidade, acrescida de 50%,conforme da tabela constante desta Convenção Coletiva de Trabalho. Tal parcela tem caráter indenizatório, não incorpora ao salário para
base de cálculo para encargos. 

Revisão, analisando a fórmula presente no Caderno Técnico foi indicado que utilizou-se a previsão constante do parágrafo terceiro da cláusula quadragésima oitava da CCT
como parâmetro para estabelecer o custo da hora de trabalho. Vejamos o que diz esse parágrafo citado:

….

“PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica convencionado que somente serão remuneradas como horas extras aquelas efetivamente trabalhadas que excederem a 192 (cento e noventa
e duas) horas mensais.”
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Em postos de 12x36 havia muita controvérsia entre a utilização do divisor correto aplicável entre 180h, 210h e 220h. Hoje o caso está pacificado no Tribunal Superior do
Trabalho como sendo o divisor 220h aplicável nos postos de 12x36 o correto conforme Acórdão firmado pelos Ministros da 7º Turma do TST, por unanimidade, no Processo nº
TST-RR-1744-77.2011.5.09.0322 e conforme Agravo de Instrumento citado abaixo.
"I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO . ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Ao analisar a prova técnica, a Corte Regional considerou que o
autor laborava em área de risco permanente e de forma habitual, na forma da lei, tendo em vista que estava exposto aos riscos provenientes da eletricidade, mesmo não
sendo eletricitário. Nesse contexto, eventual acolhimento das arguições da parte implicaria, inevitavelmente, o revolvimento dos fatos e prova dos autos, procedimento
incompatível com a fase extraordinária em que se encontra o processo, nos termos da Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II - RECURSO
DE REVISTA. HORAS EXTRAS. REGIME 12X36. DIVISOR APLICÁVEL. O empregado que cumpre regime de 12x36 trabalha quatro dias em uma semana e três dias na seguinte,
havendo compensação, na forma autorizada em convenção coletiva. Por conseguinte, somente é considerado extraordinário o trabalho que exceda à 44ª hora semanal. Por
esse raciocínio, o divisor a ser utilizado para cálculo do valor da hora extra corresponde a 220. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido" (ARR-11296-
10.2016.5.03.0047, 3ª Turma, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 14/02/2020).

A aplicação da fórmula (R$ 9,61*1,5)*15 onera a contratação, pois o valor de 9,61 já é o valor da hora-extra prevista na Cláusula Quarta - Tabela de Remuneração da CCT,
6,41 x 50% = 9,61

R$ (9,61*1,5)*15
R$ 9,61 = Valor da hora previsto na CCT
1,5 = Acréscimo 50%
15 = Horas a repor

Ademais, nenhuma empresa foi desclassificada exclusivamente pelo não aplicação da fórmula solicitada do valor de Intrajornada. A empresa Braspe Vigilância e Segurança
Eireli foi a única que durante a sessão solicitou a correção da fórmula justificando a majoração dos preços e foi atendida pelo Pregoeiro, contrariando o que alega a Recorrente
que nem uma Licitante utilizou-se dessa fórmula. A fórmula realizada pela Recorrida foi a seguinte 9,61 *1,5 *2, ou se já considerou o número de 2 vigilantes por posto mais
uma vez contrariando o que diz a Recorrente. 
Portanto a alegação da Recorrente não procede.
A fórmula utilizada pela Recorrida foi a seguinte: Intervalo Intrajornada não usufruído pelo empregado (R$ 6,41 x 1,5 x 15 x 2 vigilantes) R$ 6,41 = Valor da hora normal
previsto na CCT Cláusula 4ª. 
Portanto a alegação da Recorrente não procede.

Em relação a sinalização que a empresa Guardsecure utilizou alíquotas de regime tributário diferente da qual é enquadrada, a Administração após solicitar
informações/parecer da área técnica, a qual fundamentou-se na legislação pertinente ao objeto da discussão, Acordão 410 de 2018 TCU, Caderno de Logística,
especificamente nas páginas 134 e 135, Solução de Consulta nº 345 de 24 de junho de 201, verificou que a empresa Guardsecure, cumpriu com as alterações necessárias,
inseriu o correto percentual tributário e não apresenta situação contrária ao Edital.
Diante de todo o exposto, considerando o parecer emitido pela área técnica requisitante e a legislação pertinente a matéria, visualizando a melhor contratação para a
Administração Pública, levando em consideração os princípios estampados no art. 37 da CF 1988 e levando - se em consideração o interesse público sobre o privado, julgo
improcedente as alegações contidas no recurso impetrado pela empresa EXSEG, mantendo minha decisão e subindo o processo para a Autoridade Competente do IF Baiano –
Campus Serrinha, para que o mesmo possa analisar as peças recursais e emita a sua decisão, conforme disciplinado no Decreto 10.024/2019:
Art. 13. Caberá à autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas no regimento ou no estatuto do órgão ou da entidade promotora da licitação:
... 
IV - decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver sua decisão; 

Serrinha/BA, 30 de Junho de 2020
Laércio dos Santos Cristo
Pregoeiro
Portaria nº 1.186/2018
D.O.U de 07/05/2018
Equipe de Apoio:
Luiz Gonzaga da Silva Netto
Ricardo Santos do Carmo Reis
Sheila Ribeiro de Matos
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

Processo Administrativo nº 23790.250209.2020-11

ANEXO IV

Planilha de Custos e Formação de Preços

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

23790.250209.2020-11

02/2020

Dia: 17/4/2020 Hora: 09h00min

Empresa: Guardsecure Segurança Empresarial Ltda CNPJ: 42.035.097/0001-18

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 17/04/2020

B Município/UF Serrinha/BA

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 2018/2019 - BA000264/2018

D 12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço Unidade de Medida

VIGILÂNCIA 2 POSTOS

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1 VIGILÂNCIA

2 Salário Normativo da Categoria Profissional R$1084,00 (2 Postos) 1.084,00

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) VIGILANTE

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Submódulo 1.1 – Remuneração

1.1 Remuneração Valor (R$)

A Salário 2 2.168,00

B Adicional de Periculosidade 30% 650,40

C Adicional de Boa Permanência 8,50% 138,21

D Dia do Vigilante 9,61 9,61

E 9,61 288,25

TOTAL DA REMUNERAÇÃO SEM INCIDÊNCIAS DOS ENCARGOS SOCIAIS = (SOMAS DE "E" a "H") R$ 436,06

TOTAL DA REMUNERAÇÃO COM INCIDÊNCIAS DOS ENCARGOS SOCIAIS = (SOMAS DE "A" e "D") R$ 2.818,40

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.254,46

MÓDULO 2:  ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13º (décimo Terceiro) Salário, Férias E Adicional

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias % Valor (R$)

A 13º  (décimo terceiro) Salário 8,33% 234,77

B Férias e Adicional de Férias = 8,33% + 2,78% (8,33% / 3) 12,10% 341,03

TOTAL 20,43% R$ 575,80

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 2.2

MÓDULO 1 R$ 2.818,40

MÓDULO 2.1 575,80

TOTAL R$ 3.394,20

Ministério da Educação
Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Serrinha

Nº Processo

Licitação Nº 

Nº de meses de execução contratual

Quantidade Total a Contratar (em função da 
Unidade de Medida)

POSTO 12 (DOZE) HORAS DIURNAS DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, 
ENVOLVENDO 2 (DOIS) VIGILANTES DESARMADO EM TURNOS DE 12 

X36

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Intervalo Intrajornada não usufruído pelo empregado (R$ 6,41 x 1,5 x 15 
x 2 vigilantes) R$ 6,41 =  Valor da hora normal previsto na CCT Cláusula 
4ª 



Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço (FGTS) E Outras Contribuições.

2.2 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % Valor (R$)

A INSS 20,00% 678,84

B SESI OU SESC 1,50% 50,91

C SENAI OU SENAC 1,00% 33,94

D INCRA 0,20% 6,79

E Salário Educação 2,50% 84,85

F FGTS 8,00% 271,54

G 3,45% 117,10

H SEBRAE 0,60% 20,37

TOTAL 37,25% R$ 1.264,34

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte R$ 5,00 234,96

B Auxílio alimentação R$ 13,52 344,76

C Assistência Médica R$ 153,00 204,00

D Seguro de vida R$ 2,24 4,48

E Auxilio Funeral (Custo coberto pelo seguro de vida) R$ 1,00 2,00

F Curso de Reciclagem (Não cotado conforme 6.18.3 do edital) R$ 0,00 0,00

TOTAL R$ 790,20

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 575,80

2.2 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições 1.264,34

2.3 Benefícios Mensais e Diários 790,20

TOTAL R$ 2.630,34

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO

3 Provisão para Rescisão % Valor (R$)

A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 11,84

B Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,95

C 0,16% 4,51

D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 54,68

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado 0,72% 20,37

F 3,20% 90,19

TOTAL R$ 182,53

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 4 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3

MÓDULO 1 2.818,40

MÓDULO 2 2.630,34

MÓDULO 3 182,53

TOTAL R$ 5.631,26

MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1 Ausências legais Valor (R$)

A Férias + adicional de férias 0,93% 52,37

B Ausências por doença 0,111% 6,25

C Licença paternidade 0,03% 1,69

D Ausências Legais 0,56% 31,54

E Ausência por Acidente de trabalho 0,333% 18,75

Subtotal 1,964% R$ 110,60

G 0,73% 41,20

TOTAL 151,80

Seguro Acidente do Trabalho ou R.A.T. (RAT 3% x FAP 1,15)

Multa do FGTS sem contribuição social  sobre o aviso previo indenizado  (sobre 
remuneração)

Multa do FGTS sem contribuiçao social sobre o Aviso Previo Trabalhado (sobre 
remuneração)

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Custo de Reposição do Profissional 
Ausente



MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS

5 Insumos Diversos Valor (R$)

A 92,78

C 37,97

E

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS 130,75

MÓDULO 1 3.254,46

MÓDULO 2 2.630,34

MÓDULO 3 182,53

MÓDULO 4 151,80

MÓDULO 5 130,75

TOTAL 6.349,88

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$)

A Custos Indiretos 2,0000% 127,00

B Lucro 2,1421% 138,74

Subtotal  para   efeito  de  cálculo  dos Tributos 0,9135 6.615,62

C

Tributos

0,65% 47,07

                                                                C.2 COFINS 3,00% 217,26

5,00% 362,10

TOTAL DOS TRIBUTOS 8,65%
TOTAL 892,18

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 3.254,46

B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 2.630,34

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão 182,53

D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 151,80

E Módulo 5 - Insumos Diversos 130,75

Subtotal (A + B +C+ D+E) 6.349,88

F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 892,18

VALOR TOTAL POR POSTO 7.242,06

Lauro de Freitas (BA), 17 de Abril de 2020

Atenciosamente, 

GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA

Heldevan Baptista dos Santos 

Supervisor Comercial

Uniformes 

Equipamentos 

Outros (especificar) 

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 + 
MÓDULO 4 + MÓDULO 5

                Tributos Federais                 C.1 PIS

                Tributos Estaduais               C.3 ISS
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ANEXO IV
Planilha de Custos e Formação de Preços

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

23790.250209.2020-11

02/2020

Dia: 17/4/2020 Hora: 09h00min

Empresa: Guardsecure Segurança Empresarial Ltda CNPJ: 42.035.097/0001-18

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 17/04/2020

B Município/UF Serrinha/BA

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 2018/2019 - BA000264/2018

D 12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço Unidade de Medida

VIGILÂNCIA 2 POSTOS

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1 VIGILÂNCIA

2 Salário Normativo da Categoria Profissional R$1084,00 (2 Postos) 1.084,00

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) VIGILANTE

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Submódulo 1.1 – Remuneração

1.1 Remuneração Valor (R$)

A Salário 2 2.168,00

B Adicional de Periculosidade 30% 650,40

C Adicional Noturno (22:00 às 5:00hs) 35% 575,39

D Hora Noturna Reduzida (Cláusula 14ª da CCT) 316,94

E Adicional de Boa Permanência 8,50% 138,21

F Premio do Trabalho Noturno (Clausula 10 da CCT) 40,20 80,40

G Dia do Vigilante 9,61 9,61

H 9,61 288,25

TOTAL DA REMUNERAÇÃO SEM INCIDÊNCIAS DOS ENCARGOS SOCIAIS = (SOMAS DE "E" a "H") R$ 516,46

TOTAL DA REMUNERAÇÃO COM INCIDÊNCIAS DOS ENCARGOS SOCIAIS = (SOMAS DE "A" e "D") R$ 3.710,73

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 4.227,20

MÓDULO 2:  ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13º (décimo Terceiro) Salário, Férias E Adicional

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias % Valor (R$)

A 13º  (décimo terceiro) Salário 8,33% 309,10

B Férias e Adicional de Férias 12,10% 449,00

TOTAL 20,43% R$ 758,10

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 2.2

MÓDULO 1 3710,73

MÓDULO 2.1 758,10

Ministério da Educação
Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Serrinha

Nº Processo

Licitação Nº 

Nº de meses de execução contratual

Quantidade Total a Contratar (em função da 
Unidade de Medida)

POSTO 12 (DOZE) HORAS NOTURNAS DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, 
ENVOLVENDO 4 (quatro) VIGILANTES ARMADOS EM TURNOS DE 12 

X36

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Intervalo Intrajornada não usufruído pelo empregado (R$ 6,41 x 1,5 x 15 
x 2 vigilantes) R$ 6,41 =  Valor da hora normal previsto na CCT Cláusula 
4ª 



TOTAL R$ 4.468,84



Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço (FGTS) E Outras Contribuições.

2.2 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % Valor (R$)

A INSS 20,00% 893,77

B SESI OU SESC 1,50% 67,03

C SENAI OU SENAC 1,00% 44,69

D INCRA 0,20% 8,94

E Salário Educação 2,50% 111,72

F FGTS 8,00% 357,51

G 3,45% 154,17

H SEBRAE 0,60% 26,81

TOTAL 37,25% R$ 1.664,64

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte R$ 5,00 234,96

B Auxílio alimentação R$ 13,52 344,76

C Assistência Médica R$ 153,00 204,00

D Seguro de vida R$ 2,24 4,48

E Auxilio Funeral (Custo coberto pelo seguro de vida) R$ 1,00 2,00

F Curso de Reciclagem (Não cotado conforme 6.18.3 do edital) R$ 0,00 0,00

TOTAL R$ 790,20

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 758,10

2.2 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições 1.664,64

2.3 Benefícios Mensais e Diários 790,20

TOTAL R$ 3.212,94

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO

3 Provisão para Rescisão % Valor (R$)

A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 15,59

B Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,03% 1,25

C 0,16% 5,94

D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 71,99

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado 0,72% 26,82

F 3,20% 118,74

TOTAL R$ 240,32

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 4 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3

MÓDULO 1 3.710,73

MÓDULO 2 3.212,94

MÓDULO 3 240,32

TOTAL R$ 7.163,99

MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1 Ausências legais Valor (R$)

A Férias + adicional de férias 0,93% 66,63

B Ausências por doença 0,111% 7,95

C Licença paternidade 0,03% 2,15

D Ausências Legais 0,56% 40,12

E Ausência por Acidente de trabalho 0,333% 23,86

Subtotal 1,964% R$ 140,70

G 0,73% 52,41

TOTAL 193,11

Seguro Acidente do Trabalho ou R.A.T. (RAT 3% x FAP 1,15)

Multa do FGTS sem contribuição social  sobre o aviso previo indenizado  (sobre 
remuneração)

Multa do FGTS sem contribuiçao social sobre o Aviso Previo Trabalhado (sobre 
remuneração)

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Custo de Reposição do Profissional 
Ausente



MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS

5 Insumos Diversos Valor (R$)

A 92,78

C 37,97

E

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS 130,75

MÓDULO 1 4.227,20

MÓDULO 2 3.212,94

MÓDULO 3 240,32

MÓDULO 4 193,11

MÓDULO 5 130,75

TOTAL 8.004,32

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$)

A Custos Indiretos 0,3000% 24,01

B Lucro 0,3898% 31,29

Subtotal  para   efeito  de  cálculo  dos Tributos 0,9135 8.059,63

C

Tributos

0,65% 57,35

                                                                C.2 COFINS 3,00% 264,68

5,00% 441,14

TOTAL DOS TRIBUTOS 8,65%

TOTAL 818,48

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 4.227,20

B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 3.212,94

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão 240,32

D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 193,11

E Módulo 5 - Insumos Diversos 130,75

Subtotal (A + B +C+ D+E) 8.004,32

F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 818,48

VALOR TOTAL POR POSTO 8.822,80

Lauro de Freitas (BA), 17 de Abril de 2020

Atenciosamente, 

GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA

Heldevan Baptista dos Santos 

Supervisor Comercial

Uniformes 

Equipamentos 

Outros (especificar) 

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 + 
MÓDULO 4 + MÓDULO 5

                Tributos Federais                 C.1 PIS

                Tributos Estaduais               C.3 ISS
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RESUMO

Cargo QUANT. Valor Total Anual (R$)

2 R$ 1.084,00  R$ 7.242,06  R$ 14.484,11  R$ 173.809,32 

2 R$ 1.084,00  R$ 8.822,80  R$ 17.645,61  R$ 211.747,30 

VALOR TOTAL  R$ 32.129,72  R$ 385.556,62 

Valor Total R$ 385.556,62 (Trezentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta seis reais e sessenta e dois centavos).

Dados Bancários: 

Banco Cód: Banco do Brasil - 001

Agência: 3429-0

Conta Corrente: 275000-7

Declarações

Item 6.23.6

1 ) Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas relativas à realização dos serviços nos locais 

discriminados no Termo de Referência, bem como todos os tributos e encargos de qualquer natureza que, direta ou

indiretamente, incidam sobre o valor do eventual fornecimento.

Item 6.23.7

2 ) Declaramos que, sendo vencedora da Licitação, nos responsabilizamos por quaisquer danos causados por nossos 

empregados à União e servidores do IF BAIANO, dentro da área e dependências onde serão prestados os serviços,

bem como pelo desaparecimento de bens da União e de terceiros, seja por omissão ou negligência de seus 

empregados.

                                                                                                                                                                          

Lauro de Freitas (BA), 17 de Abril de 2020

Atenciosamente, 

GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA

Heldevan Baptista dos Santos 

Ministério da Educação
Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Serrinha

Salário 
Normativo /
Convenção 

Coletiva

Valor Total Unitário 
(R$)

Valor Total Mensal 
(R$)

POSTO DIURNO 
(ARMADO)

POSTO NOTURNO 
(ARMADO)
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PEÇA Quantidade para 12 meses Valor Unitário Valor Total

Calça 8  R$ 36,00  R$ 288,00 

Camisa social de manga curta 8  R$ 30,00  R$ 240,00 

Jaqueta 2  R$ 75,50  R$ 151,00 

Coturno 4  R$ 40,00  R$ 160,00 

Cinto dee couro ou nylon 4  R$ 14,50  R$ 58,00 

Boné 4  R$ 12,00  R$ 48,00 

Capa de Chuva 2  R$ 17,20  R$ 34,40 

Capa de colete 2  R$ 57,00  R$ 114,00 

Crachá de Identificação 4  R$ 5,00  R$ 20,00 

Subtotal  R$ 1.113,40 

Nº de meses do contrato 12

Total transportado para a planilha (para cada Posto)  R$ 92,78 

Lauro de Freitas (BA), 17 de Abril de 2020

Atenciosamente, 

GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA

Heldevan Baptista dos Santos 

Supervisor Comercial

Ministério da Educação
Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Serrinha
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EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANT UNIDADE Valor Unitário Valor Total

REVÓLVER CALIBRE 38 2 UND  R$ 2.500,00  R$ 5.000,00 

ALGEMA 2 PAR  R$ 100,00  R$ 200,00 

TONFA 2 UND  R$ 40,00  R$ 80,00 

LANTERNA 2 UND  R$ 60,00  R$ 120,00 

MUNIÇÃO PARA ARMA 12 UND  R$ 4,60  R$ 55,20 

CARREGADOR DE PILHAS 2 UND  R$ 36,00  R$ 72,00 

RADIO COMUNICADOR 4 UND  R$ 1.500,00  R$ 6.000,00 

APITO 4 UND  R$ 5,00  R$ 20,00 

COLETE À PROVA DE BALAS 2 UND  R$ 400,00  R$ 800,00 

COFRE 1 UND  R$ 350,00  R$ 350,00 

LIVRO DE OCORRÊNCIAS 2 UND  R$ 24,00  R$ 48,00 

Total Mensal R

VALOR MENSAL POR POSTO (Valor trasportado para planilha)

Lauro de Freitas (BA), 17 de Abril de 2020

Atenciosamente, 

GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA

Heldevan Baptista dos Santos 

Supervisor Comercial

Ministério da Educação
Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Serrinha



DEPRECIAÇÃO ANUAL

R$ 250,00

R$ 20,00

R$ 8,00

R$ 12,00

R$ 55,20

R$ 14,40

R$ 1.200,00

R$ 20,00

R$ 160,00

R$ 35,00

R$ 48,00

R$ 151,88

R$ 37,97
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GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

Número de Ordem do Livro: 62

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 882.915.885-20

N° de Série do Certificado 11905654784128098767441001588628388427

Nome do Signatário CARLOS RUBENS BOMFIM ALVES:88291588520

Autoridade Certificadora Emissora AC Certisign RFB G5

Validade 04/02/2019 a 04/02/2020

Qualificação do Assinante Administrador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 124.279.005-59

N° de Série do Certificado 80545838679983951465371066899124440952

Nome do Signatário LAURO SANTANA SILVA:12427900559

Autoridade Certificadora Emissora AC Certisign RFB G5
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 46.207.284,54R$ 45.979.671,15

 CIRCULANTE R$ 33.348.899,52R$ 34.363.978,50

  DISPONÍVEL R$ 4.892.399,24R$ 8.775.130,79

   BENS NUMERÁRIOS R$ 335,85R$ 335,85

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 1.563.879,68R$ 2.896.670,24

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 3.328.183,71R$ 5.878.124,70

  CLIENTES R$ 17.529.571,64R$ 18.177.113,40

   CLIENTES DIVERSOS R$ 17.529.571,64R$ 18.177.113,40

  OUTROS CRÉDITOS R$ 10.926.928,64R$ 7.411.734,31

   OUTROS CRÉDITOS R$ 6.471.509,44R$ 3.921.842,04

   IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 4.455.419,20R$ 3.489.892,27

 NÃO CIRCULANTE R$ 12.858.385,02R$ 11.615.692,65

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 10.807.148,71R$ 9.859.389,01

   CREDITOS R$ 8.514.710,18R$ 8.487.940,85

   APLICAÇÕES R$ 2.292.438,53R$ 1.371.448,16

  INVESTIMENTOS R$ 403.910,88R$ 456.404,20

  IMOBILIZADO R$ 1.643.881,96R$ 1.296.455,97

   IMÓVEIS R$ 40.000,00R$ 40.000,00

   BENS EM OPERAÇÃO R$ 2.811.706,16R$ 2.393.640,16

   (-) (-) 
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO 
ACUMULADA

R$ (1.207.824,20)R$ (1.137.184,19)

  INTANGÍVEL R$ 3.443,47R$ 3.443,47

   INTANGIVEL R$ 3.443,47R$ 3.443,47

PASSIVO R$ 46.207.284,54R$ 45.979.671,15

 CIRCULANTE R$ 21.611.331,68R$ 21.312.030,65

  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ 113.020,30R$ 116.877,89

   EMPRÉSTIMOS R$ 113.020,30R$ 116.877,89

  FORNECEDORES R$ 1.215.526,45R$ 831.177,82

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 1.215.526,45R$ 831.177,82

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 943.409,73R$ 1.518.977,60

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 931.633,62R$ 1.505.963,94

   TRIBUTOS SOBRE NOTA FISCAL  R$ 11.776,11R$ 13.013,66
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

RETIDOS A RECOLHER

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS

R$ 11.029.904,51R$ 10.631.427,12

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 6.519.128,03R$ 6.316.331,82

   OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 1.703.746,26R$ 1.366.095,75

   PROVISÕES R$ 2.807.030,22R$ 2.948.999,55

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIAS - FILIAL

R$ 5.407.450,56R$ 5.074.418,70

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL- FILIAL R$ 5.407.450,56R$ 5.074.418,70

  CONTAS A PAGAR R$ 2.902.020,13R$ 3.139.151,52

   CONTAS A PAGAR R$ 2.902.020,13R$ 3.139.151,52

 NÃO CIRCULANTE R$ 326.337,12R$ 602.854,98

  EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 326.337,12R$ 602.854,98

   ENCARGOS R$ 326.337,12R$ 326.337,12

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 0,00R$ 276.517,86

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 24.269.615,74R$ 24.064.785,52

  CAPITAL SOCIAL R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00

  RESERVAS DE LUCROS R$ 20.125.395,87R$ 18.920.565,65

  AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL R$ 1.644.219,87R$ 2.644.219,87

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição ValorNota

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 26.533.650,33

  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 26.533.650,33

(-) IMPOSTOS INCIDENTES VENDAS/SERVIÇOS R$ (2.183.657,40)

  (-) (-) ISS R$ (1.262.911,04)

  (-) (-) PIS R$ (163.968,53)

  (-) (-) COFINS R$ (756.777,83)

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA R$ 24.349.992,93

(=) LUCRO BRUTO R$ 24.349.992,93

(-) ADMINISTRATIVAS R$ (23.142.950,15)

  RECEITAS FINANCEIRAS R$ 89.509,68

  RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS R$ 31.980,66

  (-) CUSTO COM PESSOAL R$ (21.625.695,99)

  (-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS R$ (1.333.098,37)

  (-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS R$ (19.585,16)

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (286.060,97)

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (3.711,48)

  (-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS R$ (3.711,48)

(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO R$ 1.203.331,30

RESULTADO ANTES DA CS E IR R$ 1.203.331,30

(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ (0,00)

  (-) CSLL R$ (0,00)

(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ (0,00)

  (-) IRPJ R$ (0,00)

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 1.203.331,30

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 51.674.105,94R$ 46.207.284,54

 CIRCULANTE R$ 38.656.266,00R$ 33.348.899,52

  DISPONÍVEL R$ 8.074.064,20R$ 4.892.399,24

   BENS NUMERÁRIOS R$ 335,85R$ 335,85

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 2.829.152,12R$ 1.563.879,68

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 5.244.576,23R$ 3.328.183,71

  CLIENTES R$ 17.690.374,18R$ 17.529.571,64

   CLIENTES DIVERSOS R$ 17.690.374,18R$ 17.529.571,64

  OUTROS CRÉDITOS R$ 12.891.827,62R$ 10.926.928,64

   OUTROS CRÉDITOS R$ 7.341.113,21R$ 6.471.509,44

   IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 5.550.714,41R$ 4.455.419,20

 NÃO CIRCULANTE R$ 13.017.839,94R$ 12.858.385,02

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 11.034.320,86R$ 10.807.148,71

   CREDITOS R$ 8.708.861,41R$ 8.514.710,18

   APLICAÇÕES R$ 2.325.459,45R$ 2.292.438,53

  INVESTIMENTOS R$ 407.221,76R$ 403.910,88

  IMOBILIZADO R$ 1.572.853,85R$ 1.643.881,96

   IMÓVEIS R$ 40.000,00R$ 40.000,00

   BENS EM OPERAÇÃO R$ 2.820.215,89R$ 2.811.706,16

   (-) (-) 
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO 
ACUMULADA

R$ (1.287.362,04)R$ (1.207.824,20)

  INTANGÍVEL R$ 3.443,47R$ 3.443,47

   INTANGIVEL R$ 3.443,47R$ 3.443,47

PASSIVO R$ 51.674.105,94R$ 46.207.284,54

 CIRCULANTE R$ 25.126.629,57R$ 21.611.331,68

  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ 107.619,66R$ 113.020,30

   EMPRÉSTIMOS R$ 107.619,66R$ 113.020,30

  FORNECEDORES R$ 1.110.569,92R$ 1.215.526,45

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 1.110.569,92R$ 1.215.526,45

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 1.030.233,03R$ 943.409,73

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 1.018.667,49R$ 931.633,62

   TRIBUTOS SOBRE NOTA FISCAL  R$ 11.565,54R$ 11.776,11

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

RETIDOS A RECOLHER

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS

R$ 13.261.927,93R$ 11.029.904,51

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 8.440.775,23R$ 6.519.128,03

   OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 1.891.385,93R$ 1.703.746,26

   PROVISÕES R$ 2.929.766,77R$ 2.807.030,22

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIAS - FILIAL

R$ 5.549.560,23R$ 5.407.450,56

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL- FILIAL R$ 5.549.560,23R$ 5.407.450,56

  CONTAS A PAGAR R$ 4.066.718,80R$ 2.902.020,13

   CONTAS A PAGAR R$ 4.066.718,80R$ 2.902.020,13

 NÃO CIRCULANTE R$ 326.337,12R$ 326.337,12

  EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 326.337,12R$ 326.337,12

   ENCARGOS R$ 326.337,12R$ 326.337,12

   (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 0,00R$ (0,00)

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 26.221.139,25R$ 24.269.615,74

  CAPITAL SOCIAL R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00

  RESERVAS DE LUCROS R$ 22.076.919,38R$ 20.125.395,87

  AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL R$ 1.644.219,87R$ 1.644.219,87

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador 2Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição ValorNota

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 33.332.096,43

  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 33.332.096,43

(-) IMPOSTOS INCIDENTES VENDAS/SERVIÇOS R$ (2.756.749,09)

  (-) (-) ISS R$ (1.596.190,67)

  (-) (-) PIS R$ (206.674,79)

  (-) (-) COFINS R$ (953.883,63)

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA R$ 30.575.347,34

(=) LUCRO BRUTO R$ 30.575.347,34

(-) ADMINISTRATIVAS R$ (28.479.084,27)

  RECEITAS FINANCEIRAS R$ 52.774,87

  RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS R$ 184.380,86

  (-) CUSTO COM PESSOAL R$ (27.404.923,96)

  (-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS R$ (1.257.838,79)

  (-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS R$ (15.631,31)

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (37.845,94)

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (19.042,89)

  (-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS R$ (19.042,89)

(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO R$ 2.077.220,18

RESULTADO ANTES DA CS E IR R$ 2.077.220,18

(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ (35.487,13)

  (-) CSLL R$ (35.487,13)

(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ (90.209,54)

  (-) IRPJ R$ (90.209,54)

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 1.951.523,51

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
62.95.B8.B4.02.BB.2B.12.5D.E5.A8.C7.08.92.57.25.21.41.FE.89-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 57.426.130,27R$ 51.674.105,94

 CIRCULANTE R$ 42.599.962,24R$ 38.656.266,00

  DISPONÍVEL R$ 5.964.072,41R$ 8.074.064,20

   BENS NUMERÁRIOS R$ 335,85R$ 335,85

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 640.726,88R$ 2.829.152,12

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 5.323.009,68R$ 5.244.576,23

  CLIENTES R$ 19.880.289,22R$ 17.690.374,18

   CLIENTES DIVERSOS R$ 19.880.289,22R$ 17.690.374,18

  OUTROS CRÉDITOS R$ 16.755.600,61R$ 12.891.827,62

   OUTROS CRÉDITOS R$ 10.947.551,45R$ 7.341.113,21

   IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 5.808.049,16R$ 5.550.714,41

 NÃO CIRCULANTE R$ 14.826.168,03R$ 13.017.839,94

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 12.893.501,21R$ 11.034.320,86

   CREDITOS R$ 8.714.430,59R$ 8.708.861,41

   APLICAÇÕES R$ 4.179.070,62R$ 2.325.459,45

  INVESTIMENTOS R$ 410.586,69R$ 407.221,76

  IMOBILIZADO R$ 1.518.636,66R$ 1.572.853,85

   IMÓVEIS R$ 40.000,00R$ 40.000,00

   BENS EM OPERAÇÃO R$ 2.846.068,74R$ 2.820.215,89

   (-) (-) 
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO 
ACUMULADA

R$ (1.367.432,08)R$ (1.287.362,04)

  INTANGÍVEL R$ 3.443,47R$ 3.443,47

   INTANGIVEL R$ 3.443,47R$ 3.443,47

PASSIVO R$ 57.426.130,27R$ 51.674.105,94

 CIRCULANTE R$ 27.312.005,84R$ 25.126.629,57

  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ 104.397,75R$ 107.619,66

   EMPRÉSTIMOS R$ 104.397,75R$ 107.619,66

  FORNECEDORES R$ 1.255.385,89R$ 1.110.569,92

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 1.255.385,89R$ 1.110.569,92

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 1.051.513,01R$ 1.030.233,03

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 1.040.503,84R$ 1.018.667,49

   TRIBUTOS SOBRE NOTA FISCAL  R$ 11.009,17R$ 11.565,54

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

RETIDOS A RECOLHER

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS

R$ 15.602.654,50R$ 13.261.927,93

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 10.664.561,51R$ 8.440.775,23

   OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 1.772.923,15R$ 1.891.385,93

   PROVISÕES R$ 3.165.169,84R$ 2.929.766,77

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIAS - FILIAL

R$ 5.782.448,61R$ 5.549.560,23

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL- FILIAL R$ 5.782.448,61R$ 5.549.560,23

  CONTAS A PAGAR R$ 3.515.606,08R$ 4.066.718,80

   CONTAS A PAGAR R$ 3.515.606,08R$ 4.066.718,80

 NÃO CIRCULANTE R$ 326.337,12R$ 326.337,12

  EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 326.337,12R$ 326.337,12

   ENCARGOS R$ 326.337,12R$ 326.337,12

   (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 0,00R$ (0,00)

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 29.787.787,31R$ 26.221.139,25

  CAPITAL SOCIAL R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00

  RESERVAS DE LUCROS R$ 25.643.567,44R$ 22.076.919,38

  AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL R$ 1.644.219,87R$ 1.644.219,87

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição ValorNota

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 39.884.082,91

  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 39.884.082,91

(-) IMPOSTOS INCIDENTES VENDAS/SERVIÇOS R$ (3.341.607,45)

  (-) (-) ISS R$ (1.908.772,51)

  (-) (-) PIS R$ (255.162,39)

  (-) (-) COFINS R$ (1.177.672,55)

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA R$ 36.542.475,46

(=) LUCRO BRUTO R$ 36.542.475,46

(-) ADMINISTRATIVAS R$ (32.006.936,34)

  RECEITAS FINANCEIRAS R$ 197.062,90

  RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS R$ 349.053,34

  (-) CUSTO COM PESSOAL R$ (31.085.930,71)

  (-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS R$ (1.363.737,05)

  (-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS R$ (7.412,42)

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (95.972,40)

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (2.922,53)

  (-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS R$ (2.922,53)

(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO R$ 4.532.616,59

RESULTADO ANTES DA CS E IR R$ 4.532.616,59

(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ (261.907,69)

  (-) CSLL R$ (261.907,69)

(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ (704.060,84)

  (-) IRPJ R$ (704.060,84)

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 3.566.648,06

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 56.354.342,60R$ 57.426.130,27

 CIRCULANTE R$ 44.252.574,68R$ 42.599.962,24

  DISPONÍVEL R$ 7.329.240,17R$ 5.964.072,41

   BENS NUMERÁRIOS R$ 335,85R$ 335,85

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 5.933.641,75R$ 640.726,88

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 1.395.262,57R$ 5.323.009,68

  CLIENTES R$ 19.694.916,46R$ 19.880.289,22

   CLIENTES DIVERSOS R$ 19.694.916,46R$ 19.880.289,22

  OUTROS CRÉDITOS R$ 17.228.418,05R$ 16.755.600,61

   OUTROS CRÉDITOS R$ 10.734.400,67R$ 10.947.551,45

   IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 6.494.017,38R$ 5.808.049,16

 NÃO CIRCULANTE R$ 12.101.767,92R$ 14.826.168,03

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 9.634.963,99R$ 12.893.501,21

   CREDITOS R$ 8.721.387,77R$ 8.714.430,59

   APLICAÇÕES R$ 913.576,22R$ 4.179.070,62

  INVESTIMENTOS R$ 413.969,06R$ 410.586,69

  IMOBILIZADO R$ 2.049.391,40R$ 1.518.636,66

   IMÓVEIS R$ 40.000,00R$ 40.000,00

   BENS EM OPERAÇÃO R$ 3.462.178,53R$ 2.846.068,74

   (-) (-) 
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO 
ACUMULADA

R$ (1.452.787,13)R$ (1.367.432,08)

  INTANGÍVEL R$ 3.443,47R$ 3.443,47

   INTANGIVEL R$ 3.443,47R$ 3.443,47

PASSIVO R$ 56.354.342,60R$ 57.426.130,27

 CIRCULANTE R$ 27.542.337,69R$ 27.312.005,84

  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ 109.461,14R$ 104.397,75

   EMPRÉSTIMOS R$ 109.461,14R$ 104.397,75

  FORNECEDORES R$ 1.430.067,87R$ 1.255.385,89

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 1.430.067,87R$ 1.255.385,89

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 1.190.655,28R$ 1.051.513,01

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 1.179.484,79R$ 1.040.503,84

   TRIBUTOS SOBRE NOTA FISCAL  R$ 11.170,49R$ 11.009,17
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

RETIDOS A RECOLHER

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS

R$ 15.414.630,61R$ 15.602.654,50

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 10.113.008,33R$ 10.664.561,51

   OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 1.987.666,99R$ 1.772.923,15

   PROVISÕES R$ 3.313.955,29R$ 3.165.169,84

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIAS - FILIAL

R$ 4.874.253,14R$ 5.782.448,61

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL- FILIAL R$ 4.874.253,14R$ 5.782.448,61

  CONTAS A PAGAR R$ 4.523.269,65R$ 3.515.606,08

   CONTAS A PAGAR R$ 4.523.269,65R$ 3.515.606,08

 NÃO CIRCULANTE R$ 326.337,12R$ 326.337,12

  EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 326.337,12R$ 326.337,12

   ENCARGOS R$ 326.337,12R$ 326.337,12

   (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 0,00R$ (0,00)

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 28.485.667,79R$ 29.787.787,31

  CAPITAL SOCIAL R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00

  RESERVAS DE LUCROS R$ 24.341.447,92R$ 25.643.567,44

  AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL R$ 1.644.219,87R$ 1.644.219,87
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição ValorNota

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 42.653.216,34

  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 42.653.216,34

(-) IMPOSTOS INCIDENTES VENDAS/SERVIÇOS R$ (3.548.061,37)

  (-) (-) ISS R$ (2.038.686,91)

  (-) (-) PIS R$ (268.792,71)

  (-) (-) COFINS R$ (1.240.581,75)

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA R$ 39.105.154,97

(=) LUCRO BRUTO R$ 39.105.154,97

(-) ADMINISTRATIVAS R$ (35.695.775,90)

  RECEITAS FINANCEIRAS R$ 171.484,20

  RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS R$ 38.644,74

  (-) CUSTO COM PESSOAL R$ (34.251.977,02)

  (-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS R$ (1.585.751,33)

  (-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS R$ (9.138,60)

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (59.037,89)

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (13.130,16)

  (-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS R$ (13.130,16)

(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO R$ 3.396.248,91

RESULTADO ANTES DA CS E IR R$ 3.396.248,91

(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ (189.799,88)

  (-) CSLL R$ (189.799,88)

(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ (508.568,55)

  (-) IRPJ R$ (508.568,55)

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 2.697.880,48
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

Número de Ordem do Livro: 62

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

NIRE 29201269265

CNPJ 42.035.097/0001-18

Número de Ordem 62

Natureza do Livro DIARIO

Município Lauro de Freitas

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos

14/10/1992

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2018

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

102076

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

Natureza do Livro DIARIO

Número de ordem 62

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

102076

Data de inicio 01/01/2018

Data de término 31/12/2018

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
62.95.B8.B4.02.BB.2B.12.5D.E5.A8.C7.08.92.57.25.21.41.FE.89-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

42.035.097/0001-18

01/01/2018 a 31/12/2018

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

Versão: 6.0.4SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

29201269265

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

DIARIO  62

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

62.95.B8.B4.02.BB.2B.12.5D.E5.A8.C7.08.92.57.25.21.41.FE.89

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO 
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL 

LEGAL

Contador 88291588520
CARLOS RUBENS 
BOMFIM ALVES:

88291588520

119056547841280987
674410015886283884

27

04/02/2019 a 
04/02/2020

Não

Administrador 12427900559
LAURO SANTANA 
SILVA:12427900559

805458386799839514
653710668991244409

52

17/09/2018 a 
16/09/2021

Sim

NÚMERO DO RECIBO: 

62.95.B8.B4.02.BB.2B.12.5D.E5.A8.C7.
08.92.57.25.21.41.FE.89-9

em
 

às
 

20/05/2019 14:59:03

44.0F.EB.9D.C6.E4.5E.DB 
6A.23.B6.9E.82.CD.81.87

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação.
 
BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014.



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

Número de Ordem do Livro: 62

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 882.915.885-20

N° de Série do Certificado 11905654784128098767441001588628388427

Nome do Signatário CARLOS RUBENS BOMFIM ALVES:88291588520

Autoridade Certificadora Emissora AC Certisign RFB G5

Validade 04/02/2019 a 04/02/2020

Qualificação do Assinante Administrador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 124.279.005-59

N° de Série do Certificado 80545838679983951465371066899124440952

Nome do Signatário LAURO SANTANA SILVA:12427900559

Autoridade Certificadora Emissora AC Certisign RFB G5

Validade 17/09/2018 a 16/09/2021
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 46.207.284,54R$ 45.979.671,15

 CIRCULANTE R$ 33.348.899,52R$ 34.363.978,50

  DISPONÍVEL R$ 4.892.399,24R$ 8.775.130,79

   BENS NUMERÁRIOS R$ 335,85R$ 335,85

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 1.563.879,68R$ 2.896.670,24

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 3.328.183,71R$ 5.878.124,70

  CLIENTES R$ 17.529.571,64R$ 18.177.113,40

   CLIENTES DIVERSOS R$ 17.529.571,64R$ 18.177.113,40

  OUTROS CRÉDITOS R$ 10.926.928,64R$ 7.411.734,31

   OUTROS CRÉDITOS R$ 6.471.509,44R$ 3.921.842,04

   IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 4.455.419,20R$ 3.489.892,27

 NÃO CIRCULANTE R$ 12.858.385,02R$ 11.615.692,65

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 10.807.148,71R$ 9.859.389,01

   CREDITOS R$ 8.514.710,18R$ 8.487.940,85

   APLICAÇÕES R$ 2.292.438,53R$ 1.371.448,16

  INVESTIMENTOS R$ 403.910,88R$ 456.404,20

  IMOBILIZADO R$ 1.643.881,96R$ 1.296.455,97

   IMÓVEIS R$ 40.000,00R$ 40.000,00

   BENS EM OPERAÇÃO R$ 2.811.706,16R$ 2.393.640,16

   (-) (-) 
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO 
ACUMULADA

R$ (1.207.824,20)R$ (1.137.184,19)

  INTANGÍVEL R$ 3.443,47R$ 3.443,47

   INTANGIVEL R$ 3.443,47R$ 3.443,47

PASSIVO R$ 46.207.284,54R$ 45.979.671,15

 CIRCULANTE R$ 21.611.331,68R$ 21.312.030,65

  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ 113.020,30R$ 116.877,89

   EMPRÉSTIMOS R$ 113.020,30R$ 116.877,89

  FORNECEDORES R$ 1.215.526,45R$ 831.177,82

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 1.215.526,45R$ 831.177,82

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 943.409,73R$ 1.518.977,60

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 931.633,62R$ 1.505.963,94

   TRIBUTOS SOBRE NOTA FISCAL  R$ 11.776,11R$ 13.013,66
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

RETIDOS A RECOLHER

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS

R$ 11.029.904,51R$ 10.631.427,12

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 6.519.128,03R$ 6.316.331,82

   OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 1.703.746,26R$ 1.366.095,75

   PROVISÕES R$ 2.807.030,22R$ 2.948.999,55

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIAS - FILIAL

R$ 5.407.450,56R$ 5.074.418,70

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL- FILIAL R$ 5.407.450,56R$ 5.074.418,70

  CONTAS A PAGAR R$ 2.902.020,13R$ 3.139.151,52

   CONTAS A PAGAR R$ 2.902.020,13R$ 3.139.151,52

 NÃO CIRCULANTE R$ 326.337,12R$ 602.854,98

  EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 326.337,12R$ 602.854,98

   ENCARGOS R$ 326.337,12R$ 326.337,12

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 0,00R$ 276.517,86

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 24.269.615,74R$ 24.064.785,52

  CAPITAL SOCIAL R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00

  RESERVAS DE LUCROS R$ 20.125.395,87R$ 18.920.565,65

  AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL R$ 1.644.219,87R$ 2.644.219,87
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição ValorNota

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 26.533.650,33

  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 26.533.650,33

(-) IMPOSTOS INCIDENTES VENDAS/SERVIÇOS R$ (2.183.657,40)

  (-) (-) ISS R$ (1.262.911,04)

  (-) (-) PIS R$ (163.968,53)

  (-) (-) COFINS R$ (756.777,83)

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA R$ 24.349.992,93

(=) LUCRO BRUTO R$ 24.349.992,93

(-) ADMINISTRATIVAS R$ (23.142.950,15)

  RECEITAS FINANCEIRAS R$ 89.509,68

  RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS R$ 31.980,66

  (-) CUSTO COM PESSOAL R$ (21.625.695,99)

  (-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS R$ (1.333.098,37)

  (-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS R$ (19.585,16)

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (286.060,97)

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (3.711,48)

  (-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS R$ (3.711,48)

(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO R$ 1.203.331,30

RESULTADO ANTES DA CS E IR R$ 1.203.331,30

(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ (0,00)

  (-) CSLL R$ (0,00)

(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ (0,00)

  (-) IRPJ R$ (0,00)

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 1.203.331,30
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 51.674.105,94R$ 46.207.284,54

 CIRCULANTE R$ 38.656.266,00R$ 33.348.899,52

  DISPONÍVEL R$ 8.074.064,20R$ 4.892.399,24

   BENS NUMERÁRIOS R$ 335,85R$ 335,85

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 2.829.152,12R$ 1.563.879,68

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 5.244.576,23R$ 3.328.183,71

  CLIENTES R$ 17.690.374,18R$ 17.529.571,64

   CLIENTES DIVERSOS R$ 17.690.374,18R$ 17.529.571,64

  OUTROS CRÉDITOS R$ 12.891.827,62R$ 10.926.928,64

   OUTROS CRÉDITOS R$ 7.341.113,21R$ 6.471.509,44

   IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 5.550.714,41R$ 4.455.419,20

 NÃO CIRCULANTE R$ 13.017.839,94R$ 12.858.385,02

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 11.034.320,86R$ 10.807.148,71

   CREDITOS R$ 8.708.861,41R$ 8.514.710,18

   APLICAÇÕES R$ 2.325.459,45R$ 2.292.438,53

  INVESTIMENTOS R$ 407.221,76R$ 403.910,88

  IMOBILIZADO R$ 1.572.853,85R$ 1.643.881,96

   IMÓVEIS R$ 40.000,00R$ 40.000,00

   BENS EM OPERAÇÃO R$ 2.820.215,89R$ 2.811.706,16

   (-) (-) 
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO 
ACUMULADA

R$ (1.287.362,04)R$ (1.207.824,20)

  INTANGÍVEL R$ 3.443,47R$ 3.443,47

   INTANGIVEL R$ 3.443,47R$ 3.443,47

PASSIVO R$ 51.674.105,94R$ 46.207.284,54

 CIRCULANTE R$ 25.126.629,57R$ 21.611.331,68

  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ 107.619,66R$ 113.020,30

   EMPRÉSTIMOS R$ 107.619,66R$ 113.020,30

  FORNECEDORES R$ 1.110.569,92R$ 1.215.526,45

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 1.110.569,92R$ 1.215.526,45

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 1.030.233,03R$ 943.409,73

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 1.018.667,49R$ 931.633,62

   TRIBUTOS SOBRE NOTA FISCAL  R$ 11.565,54R$ 11.776,11

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

RETIDOS A RECOLHER

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS

R$ 13.261.927,93R$ 11.029.904,51

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 8.440.775,23R$ 6.519.128,03

   OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 1.891.385,93R$ 1.703.746,26

   PROVISÕES R$ 2.929.766,77R$ 2.807.030,22

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIAS - FILIAL

R$ 5.549.560,23R$ 5.407.450,56

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL- FILIAL R$ 5.549.560,23R$ 5.407.450,56

  CONTAS A PAGAR R$ 4.066.718,80R$ 2.902.020,13

   CONTAS A PAGAR R$ 4.066.718,80R$ 2.902.020,13

 NÃO CIRCULANTE R$ 326.337,12R$ 326.337,12

  EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 326.337,12R$ 326.337,12

   ENCARGOS R$ 326.337,12R$ 326.337,12

   (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 0,00R$ (0,00)

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 26.221.139,25R$ 24.269.615,74

  CAPITAL SOCIAL R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00

  RESERVAS DE LUCROS R$ 22.076.919,38R$ 20.125.395,87

  AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL R$ 1.644.219,87R$ 1.644.219,87

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador 2Página 2 de
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição ValorNota

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 33.332.096,43

  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 33.332.096,43

(-) IMPOSTOS INCIDENTES VENDAS/SERVIÇOS R$ (2.756.749,09)

  (-) (-) ISS R$ (1.596.190,67)

  (-) (-) PIS R$ (206.674,79)

  (-) (-) COFINS R$ (953.883,63)

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA R$ 30.575.347,34

(=) LUCRO BRUTO R$ 30.575.347,34

(-) ADMINISTRATIVAS R$ (28.479.084,27)

  RECEITAS FINANCEIRAS R$ 52.774,87

  RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS R$ 184.380,86

  (-) CUSTO COM PESSOAL R$ (27.404.923,96)

  (-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS R$ (1.257.838,79)

  (-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS R$ (15.631,31)

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (37.845,94)

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (19.042,89)

  (-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS R$ (19.042,89)

(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO R$ 2.077.220,18

RESULTADO ANTES DA CS E IR R$ 2.077.220,18

(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ (35.487,13)

  (-) CSLL R$ (35.487,13)

(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ (90.209,54)

  (-) IRPJ R$ (90.209,54)

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 1.951.523,51

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 57.426.130,27R$ 51.674.105,94

 CIRCULANTE R$ 42.599.962,24R$ 38.656.266,00

  DISPONÍVEL R$ 5.964.072,41R$ 8.074.064,20

   BENS NUMERÁRIOS R$ 335,85R$ 335,85

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 640.726,88R$ 2.829.152,12

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 5.323.009,68R$ 5.244.576,23

  CLIENTES R$ 19.880.289,22R$ 17.690.374,18

   CLIENTES DIVERSOS R$ 19.880.289,22R$ 17.690.374,18

  OUTROS CRÉDITOS R$ 16.755.600,61R$ 12.891.827,62

   OUTROS CRÉDITOS R$ 10.947.551,45R$ 7.341.113,21

   IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 5.808.049,16R$ 5.550.714,41

 NÃO CIRCULANTE R$ 14.826.168,03R$ 13.017.839,94

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 12.893.501,21R$ 11.034.320,86

   CREDITOS R$ 8.714.430,59R$ 8.708.861,41

   APLICAÇÕES R$ 4.179.070,62R$ 2.325.459,45

  INVESTIMENTOS R$ 410.586,69R$ 407.221,76

  IMOBILIZADO R$ 1.518.636,66R$ 1.572.853,85

   IMÓVEIS R$ 40.000,00R$ 40.000,00

   BENS EM OPERAÇÃO R$ 2.846.068,74R$ 2.820.215,89

   (-) (-) 
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO 
ACUMULADA

R$ (1.367.432,08)R$ (1.287.362,04)

  INTANGÍVEL R$ 3.443,47R$ 3.443,47

   INTANGIVEL R$ 3.443,47R$ 3.443,47

PASSIVO R$ 57.426.130,27R$ 51.674.105,94

 CIRCULANTE R$ 27.312.005,84R$ 25.126.629,57

  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ 104.397,75R$ 107.619,66

   EMPRÉSTIMOS R$ 104.397,75R$ 107.619,66

  FORNECEDORES R$ 1.255.385,89R$ 1.110.569,92

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 1.255.385,89R$ 1.110.569,92

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 1.051.513,01R$ 1.030.233,03

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 1.040.503,84R$ 1.018.667,49

   TRIBUTOS SOBRE NOTA FISCAL  R$ 11.009,17R$ 11.565,54

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

RETIDOS A RECOLHER

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS

R$ 15.602.654,50R$ 13.261.927,93

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 10.664.561,51R$ 8.440.775,23

   OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 1.772.923,15R$ 1.891.385,93

   PROVISÕES R$ 3.165.169,84R$ 2.929.766,77

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIAS - FILIAL

R$ 5.782.448,61R$ 5.549.560,23

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL- FILIAL R$ 5.782.448,61R$ 5.549.560,23

  CONTAS A PAGAR R$ 3.515.606,08R$ 4.066.718,80

   CONTAS A PAGAR R$ 3.515.606,08R$ 4.066.718,80

 NÃO CIRCULANTE R$ 326.337,12R$ 326.337,12

  EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 326.337,12R$ 326.337,12

   ENCARGOS R$ 326.337,12R$ 326.337,12

   (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 0,00R$ (0,00)

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 29.787.787,31R$ 26.221.139,25

  CAPITAL SOCIAL R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00

  RESERVAS DE LUCROS R$ 25.643.567,44R$ 22.076.919,38

  AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL R$ 1.644.219,87R$ 1.644.219,87

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição ValorNota

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 39.884.082,91

  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 39.884.082,91

(-) IMPOSTOS INCIDENTES VENDAS/SERVIÇOS R$ (3.341.607,45)

  (-) (-) ISS R$ (1.908.772,51)

  (-) (-) PIS R$ (255.162,39)

  (-) (-) COFINS R$ (1.177.672,55)

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA R$ 36.542.475,46

(=) LUCRO BRUTO R$ 36.542.475,46

(-) ADMINISTRATIVAS R$ (32.006.936,34)

  RECEITAS FINANCEIRAS R$ 197.062,90

  RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS R$ 349.053,34

  (-) CUSTO COM PESSOAL R$ (31.085.930,71)

  (-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS R$ (1.363.737,05)

  (-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS R$ (7.412,42)

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (95.972,40)

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (2.922,53)

  (-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS R$ (2.922,53)

(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO R$ 4.532.616,59

RESULTADO ANTES DA CS E IR R$ 4.532.616,59

(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ (261.907,69)

  (-) CSLL R$ (261.907,69)

(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ (704.060,84)

  (-) IRPJ R$ (704.060,84)

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 3.566.648,06

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 56.354.342,60R$ 57.426.130,27

 CIRCULANTE R$ 44.252.574,68R$ 42.599.962,24

  DISPONÍVEL R$ 7.329.240,17R$ 5.964.072,41

   BENS NUMERÁRIOS R$ 335,85R$ 335,85

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 5.933.641,75R$ 640.726,88

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 1.395.262,57R$ 5.323.009,68

  CLIENTES R$ 19.694.916,46R$ 19.880.289,22

   CLIENTES DIVERSOS R$ 19.694.916,46R$ 19.880.289,22

  OUTROS CRÉDITOS R$ 17.228.418,05R$ 16.755.600,61

   OUTROS CRÉDITOS R$ 10.734.400,67R$ 10.947.551,45

   IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 6.494.017,38R$ 5.808.049,16

 NÃO CIRCULANTE R$ 12.101.767,92R$ 14.826.168,03

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 9.634.963,99R$ 12.893.501,21

   CREDITOS R$ 8.721.387,77R$ 8.714.430,59

   APLICAÇÕES R$ 913.576,22R$ 4.179.070,62

  INVESTIMENTOS R$ 413.969,06R$ 410.586,69

  IMOBILIZADO R$ 2.049.391,40R$ 1.518.636,66

   IMÓVEIS R$ 40.000,00R$ 40.000,00

   BENS EM OPERAÇÃO R$ 3.462.178,53R$ 2.846.068,74

   (-) (-) 
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO 
ACUMULADA

R$ (1.452.787,13)R$ (1.367.432,08)

  INTANGÍVEL R$ 3.443,47R$ 3.443,47

   INTANGIVEL R$ 3.443,47R$ 3.443,47

PASSIVO R$ 56.354.342,60R$ 57.426.130,27

 CIRCULANTE R$ 27.542.337,69R$ 27.312.005,84

  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ 109.461,14R$ 104.397,75

   EMPRÉSTIMOS R$ 109.461,14R$ 104.397,75

  FORNECEDORES R$ 1.430.067,87R$ 1.255.385,89

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 1.430.067,87R$ 1.255.385,89

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 1.190.655,28R$ 1.051.513,01

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 1.179.484,79R$ 1.040.503,84

   TRIBUTOS SOBRE NOTA FISCAL  R$ 11.170,49R$ 11.009,17

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

RETIDOS A RECOLHER

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS

R$ 15.414.630,61R$ 15.602.654,50

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 10.113.008,33R$ 10.664.561,51

   OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 1.987.666,99R$ 1.772.923,15

   PROVISÕES R$ 3.313.955,29R$ 3.165.169,84

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIAS - FILIAL

R$ 4.874.253,14R$ 5.782.448,61

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL- FILIAL R$ 4.874.253,14R$ 5.782.448,61

  CONTAS A PAGAR R$ 4.523.269,65R$ 3.515.606,08

   CONTAS A PAGAR R$ 4.523.269,65R$ 3.515.606,08

 NÃO CIRCULANTE R$ 326.337,12R$ 326.337,12

  EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 326.337,12R$ 326.337,12

   ENCARGOS R$ 326.337,12R$ 326.337,12

   (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 0,00R$ (0,00)

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 28.485.667,79R$ 29.787.787,31

  CAPITAL SOCIAL R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00

  RESERVAS DE LUCROS R$ 24.341.447,92R$ 25.643.567,44

  AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL R$ 1.644.219,87R$ 1.644.219,87
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 42.035.097/0001-18

01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Número de Ordem do Livro: 62

Descrição ValorNota

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 42.653.216,34

  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 42.653.216,34

(-) IMPOSTOS INCIDENTES VENDAS/SERVIÇOS R$ (3.548.061,37)

  (-) (-) ISS R$ (2.038.686,91)

  (-) (-) PIS R$ (268.792,71)

  (-) (-) COFINS R$ (1.240.581,75)

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA R$ 39.105.154,97

(=) LUCRO BRUTO R$ 39.105.154,97

(-) ADMINISTRATIVAS R$ (35.695.775,90)

  RECEITAS FINANCEIRAS R$ 171.484,20

  RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS R$ 38.644,74

  (-) CUSTO COM PESSOAL R$ (34.251.977,02)

  (-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS R$ (1.585.751,33)

  (-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS R$ (9.138,60)

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (59.037,89)

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (13.130,16)

  (-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS R$ (13.130,16)

(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO R$ 3.396.248,91

RESULTADO ANTES DA CS E IR R$ 3.396.248,91

(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ (189.799,88)

  (-) CSLL R$ (189.799,88)

(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ (508.568,55)

  (-) IRPJ R$ (508.568,55)

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 2.697.880,48

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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 30/03/2020  004230676 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU 

 CERTIDÃO Nº:   004230676  FOLHA: 1/1 

 A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça 
 (http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do). 

             CERTIFICO   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuições   de   feitos   cíveis   do   Estado   da   Bahia, 
 anteriores a data de  30/03/2020,  verifiquei NADA CONSTAR em nome de:  

 GUARDSECURE   SEGURANÇA   EMPRESARIAL   LTDA,   portador   do   CNPJ:   42.035.097/0001-18,   estabelecida 
 na RUA ARAPONGA, 489, LOTE 07 QUADRA II, PITANGUEIRAS, CEP: 42701-330, Lauro De Freitas - BA. ** 

             Os   dados   informados   são   de   responsabilidade   do   solicitante,   devendo   a   titularidade   ser   conferida   pelo 
 interessado   e/ou   destinatário,    A   presente   certidão   abrange   pesquisa   no   banco   de   dados   pelo   período   de   20 
 (vinte) anos. 

             Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

             Esta   certidão   foi   emitida   pela   internet   e   sua   validade   é   de   30   dias   a   partir   da   data   de   sua   emissão.   Após 
 esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

 Salvador, segunda-feira, 30 de março de 2020. 

                      004230676 
 PEDIDO N°:  
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Decreto nº 8683

Altera o Decreto nº 1.800, de 30 de  janeiro de 1996, que regulamenta a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de

1994, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 39A e 39B da Lei nº 8.934, de 18 de novembro
de 1994, e no art. 1.181 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

DECRETA: 
Art. 1º  O Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 78A.  A autenticação de livros contábeis das empresas poderá ser feita por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital  Sped de que trata o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007,
mediante a apresentação de escrituração contábil digital. 

§ 1º  A autenticação dos livros contábeis digitais será comprovada pelo recibo de entrega emitido
pelo Sped. 

§ 2º  A autenticação prevista neste artigo dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº
8.934, de 18 de novembro de 1994, nos termos do art. 39A da referida Lei.” (NR) 

Art. 2º  Para fins do disposto no art. 78A do Decreto nº 1.800, de 1996, são considerados
autenticados os livros contábeis transmitidos pelas empresas ao Sistema Público de Escrituração
Digital  Sped, de que trata o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até a data de publicação
deste Decreto, ainda que não analisados pela Junta Comercial, mediante a apresentação da
escrituração contábil digital. 

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica aos livros contábeis digitais das empresas
transmitidos ao Sped quando tiver havido indeferimento ou solicitação de providências pelas Juntas
Comerciais até a data de publicação deste Decreto. 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 25 de fevereiro de 2016; 195º da Independência e 128º da República. 

DILMA ROUSSEFF 
Dyogo Henrique de Oliveira
Ricardo Berzoini

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.2.2016

 *
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ANEXO IX  
DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO 

INCISO XII DO ART. 18º  
(Redação dada pela Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016-LDO 2017)  

 
EDITAL Nº 02/2020  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 
 (Processo Administrativo nº 23790.250209.2020-11) 

 
 
Ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – 
CAMPUS SERRINHA 
 
 
A Guardsecure Segurança Empresarial LTDA, com sede na Rua Araponga, nº 489, 
Lote 07, QD.02, Loteamento Varandas Tropicais, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, 
Cep: 42.701-330, inscrita no CNPJ sob o nº 42.035.097/0001-18, DECLARA ao 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – 
CAMPUS SERRINHA, sob as penas da lei, que não possui, em seu quadro societário, 
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista, em atendimento ao artigo 18, inciso XII da Lei nº 13.408/2016 – 
LDO/2017. 
 

 
Lauro de Freitas/BA, 17 de Abril de 2020 

 
 
 

 
Heldevan Baptista dos Santos 

CPF: 046.963.325-51 
Cargo: Supervisor Comercial 
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ANEXO XI  

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE  
EDITAL Nº 02/2020  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020  
(Processo Administrativo nº 23790.250209.2020-11) 

 
 
 

Atesto, para os devidos fins, que a empresa Guardsecure Segurança Empresarial 
LTDA tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações, objeto da licitação, Pregão Eletrônico nº XX/2020, 
responsabilizando-se pela prestação do serviço, ainda que não tendo realizado visita 
prévia ao local e, assim, a empresa assume total responsabilidade por este fato e que 
não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças 
técnicas ou financeiras com esta entidade. 
 
 
 
 

Lauro de Freitas/BA, 17 de Abril de 2020 
 
 
 

 
Heldevan Baptista dos Santos 

Supervisor Comercial 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BA

CERTIFICADO DE SEGURANÇA Nº 448/2020 DATA: 03/03/2020
REF. PROC.: 2020/13964_1 – DELESP/DREX/SR/PF/BA
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE SEGURANÇA
RAZÃO SOCIAL: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 42.035.097/0001-18

O Delegado Regional Executivo da SR/PF/BA, no uso de suas atribuições, CERTIFICA que, as instalações da
empresa  GUARDSECURE  SEGURANCA  EMPRESARIAL  LTDA  de  CNPJ  nº  42.035.097/0001-18  foram
aprovadas, por meio deste Certificado de Segurança, cuja validade será a mesma da autorização de
funcionamento da empresa nesta Unidade Federativa.

A REGULARIDADE DA EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA SE COMPROVA PELA APRESENTAÇÃO DO
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO OU DE REVISÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO VÁLIDO, EXPEDIDO
PELA CGCSP/DIREX/PF, PUBLICADO NO D.O.U.

DREX/SR/PF/BA

FABIO MOTA MUNIZ
(assinado eletronicamente)

Página 1/1

Escanear este código para verificar a autenticidade deste documento no site da Polícia Federal
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020030600184

184

Nº 45, sexta-feira, 6 de março de 2020ISSN 1677-7042Seção 1

Conceder autorização à empresa ACALANTIS CURSOS DE VIGILANTES LTDA,
CNPJ nº 19.264.204/0001-68, sediada no Distrito Federal, para adquirir:

Em estabelecimento comercial autorizado pelo Exército:
4 (quatro) Espingardas calibre 12
4 (quatro) Pistolas calibre .380
4 (quatro) Revólveres calibre 38
15000 (quinze mil) Munições calibre .380
5000 (cinco mil) Munições calibre 12
50000 (cinquenta mil) Espoletas calibre 38
5000 (cinco mil) Gramas de pólvora
50000 (cinquenta mil) Projéteis calibre 38
Em estabelecimento comercial autorizado pelo Exército:
10 (dez) Espargidores de agente químico lacrimogêneo (CS ou OC), de até

70g.
2 (duas) Armas de choque elétrico de lançamento de dardos energizados
2 (dois) Lançadores de munição não-letal no calibre 12 (doze)
5 (cinco) Munições no calibre 12 (doze) com projéteis de borracha ou

plástico
5 (cinco) Munições no calibre 12 (doze) lacrimogêneas de jato direto
2 (duas) Armas de choque elétrico de contato direto
5 (cinco) Granadas fumígenas lacrimogêneas (CS ou OC)
5 (cinco) Granadas fumígenas de sinalização
10 (dez) Máscaras de proteção respiratória modelo facial completo
10 (dez) Filtros com proteção contra gases e aerodispersóides químicos e

biológicos
26 (vinte e seis) Espargidores de composto de óleos essenciais (menta,

canfora, lemonsgrass e gengibre), de até 70g
VÁLIDO POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE PUBLICAÇÃO NO

D. O. U .

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 1.365, DE 4 DE MARÇO DE 2020

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2020/4286 -
DELESP/DREX/SR/PF/PR, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da
data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa BAZISUL SEGURANÇA
PRIVADA EIRELI - ME, CNPJ nº 10.478.512/0002-00, especializada em segurança privada,
na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial e Escolta Armada, para atuar no Paraná,
com Certificado de Segurança nº 253/2020, expedido pelo DREX/SR/PF.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 1.366, DE 4 DE MARÇO DE 2020

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2020/4367 -
DELESP/DREX/SR/PF/SP, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da
data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa ESATE SEGURANÇA
PATRIMONIAL LTDA, CNPJ nº 18.854.220/0001-48, especializada em segurança privada,
na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial e Segurança Pessoal, para atuar em São
Paulo, com Certificado de Segurança nº 205/2020, expedido pelo DREX/SR/PF.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 1.367, DE 4 DE MARÇO DE 2020

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2020/12112 -
DELESP/DREX/SR/PF/CE, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da
data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa LEGATUS SEGURANCA
E VIGILANCIA EIRELI, CNPJ nº 31.763.211/0001-00, especializada em segurança privada,
na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, para atuar no Ceará, com Certificado de
Segurança nº 444/2020, expedido pelo DREX/SR/PF.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 1.368, DE 4 DE MARÇO DE 2020

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2020/4389 -
DELESP/DREX/SR/PF/BA, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da
data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa PITTA SERVICOS DE
SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI, CNPJ nº 01.143.143/0001-15, especializada em
segurança privada, na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, para atuar na Bahia,
com Certificado de Segurança nº 287/2020, expedido pelo DREX/SR/PF.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 1.369, DE 4 DE MARÇO DE 2020

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2020/13964 -
DELESP/DREX/SR/PF/BA, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da
data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa GUARDSECURE
SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 42.035.097/0001-18, especializada em
segurança privada, na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, Escolta Armada e
Segurança Pessoal, para atuar na Bahia, com Certificado de Segurança nº 448/2020,
expedido pelo DREX/SR/PF.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 1.371, DE 4 DE MARÇO DE 2020

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2020/10833 -
DELESP/DREX/SR/PF/SP, resolve:

Conceder autorização à empresa GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E
SEGURANCA LTDA, CNPJ nº 50.844.182/0001-55, sediada em São Paulo, para
adquirir:

Em estabelecimento comercial autorizado pelo Exército:
275 (duzentas e setenta e cinco) Munições calibre .380
4 (quatro) Munições calibre 12
VÁLIDO POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE PUBLICAÇÃO NO

D. O. U .

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 1.385, DE 4 DE MARÇO DE 2020

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2019/113584 -
DELESP/DREX/SR/PF/AM, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da
data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa VISAM VIGILANCIA E
SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA, CNPJ nº 63.724.470/0001-18, especializada em
segurança privada, na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, para atuar no Amazonas,
com Certificado de Segurança nº 181/2020, expedido pelo DREX/SR/PF.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 1.386, DE 4 DE MARÇO DE 2020

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2020/2863 -
DELESP/DREX/SR/PF/PA, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da
data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa EXECUTIVA
SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME, CNPJ nº 20.747.575/0001-80, especializada em
segurança privada, na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, para atuar no Pará, com
Certificado de Segurança nº 455/2020, expedido pelo DREX/SR/PF.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 1.387, DE 4 DE MARÇO DE 2020

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2020/3330 -
DELESP/DREX/SR/PF/PA, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da
data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa AFV-ACADEMIA DE
FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA, CNPJ nº 12.137.071/0001-10, especializada em
segurança privada, na(s) atividade(s) de Curso de Formação, para atuar no Pará com
o(s) seguinte(s) Certificado(s) de Segurança, expedido(s) pelo DREX/SR/PF: nº 302/2020
(CNPJ nº 12.137.071/0001-10) e nº 456/2020 (CNPJ nº 12.137.071/0008-96).

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 1.388, DE 4 DE MARÇO DE 2020

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2020/3584 -
DELESP/DREX/SR/PF/PA, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da
data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa SISEG SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA LTDA, CNPJ nº 18.677.610/0001-90, especializada em segurança privada,
na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, para atuar no Pará, com Certificado de
Segurança nº 457/2020, expedido pelo DREX/SR/PF.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 1.389, DE 4 DE MARÇO DE 2020

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2020/7286 -
DELESP/DREX/SR/PF/CE, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da
data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa CORPVS - CORPO DE
VIGILANTES PARTICULARES LTDA, CNPJ nº 07.957.111/0001-30, especializada em
segurança privada, na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, Transporte de Valores,
Escolta Armada e Segurança Pessoal, para atuar no Ceará com o(s) seguinte(s)
Certificado(s) de Segurança, expedido(s) pelo DREX/SR/PF: nº 333/2020 (CNPJ nº
07.957.111/0001-30); nº 334/2020 (CNPJ nº 07.957.111/0002-10); nº 443/2020 (CNPJ
nº 07.957.111/0006-44); nº 290/2020 (CNPJ nº 07.957.111/0007-25) e nº 291/2020
(CNPJ nº 07.957.111/0008-06).

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 1.390, DE 4 DE MARÇO DE 2020

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2020/7310 -
DELESP/DREX/SR/PF/PA, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da
data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa BLINDAGEM SER V I ÇO S
DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, CNPJ nº 21.902.700/0001-41, especializada em
segurança privada, na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, para atuar no Pará, com
Certificado de Segurança nº 459/2020, expedido pelo DREX/SR/PF.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 1.391, DE 4 DE MARÇO DE 2020

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2020/8252 -
DELESP/DREX/SR/PF/PA, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da
data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa PROTHEUS VIGILANCIA
PRIVADA EIRELI, CNPJ nº 19.359.684/0001-40, especializada em segurança privada, na(s)

vanessa.suellen
Realce
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA

CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho 
do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de 
Receita e Arrecadação, datada em 30/03/2020, 
sob processo de nº  .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica 
GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 
42035097000118, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 
334260.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos 
que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 
do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu,  , lavrei a presente em 30/03/2020 11:27:18, a qual vai 
asssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e 
Arrecadação.

Código de Controle: 334260000036575020200330
Emitida via Internet, às 11:27:18   hs, do dia 30/03/2020
Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no 
endereço: http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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DECLARAÇÃO 

 

 

A Guardsecure Segurança Empresarial LTDA, com sede na Rua Araponga, nº 489, 

Lote 07, QD.02, Loteamento Varandas Tropicais, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, 

Cep: 42.701-330, inscrita no CNPJ sob o nº 42.035.097/0001-18, DECLARA ao 

Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Baiano – Campus Serrinha, que  

caso seja vencedor, contratará pessoas presas ou egressos nos termos do Decreto 

9.450/18.  

 

Lauro de Freitas/BA, 17 de Abril de 2020 

 

 

 

 
Heldevan Baptista dos Santos 

Supervisor Comercial 
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ANEXO V  
AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA GARANTIA E DE PAGAMENTO DIRETO  

 
EDITAL Nº 02/2020  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020  
(Processo Administrativo nº 23790.250209.2020-11) 

 
 

 
A Guardsecure Segurança Empresarial LTDA, com sede na Rua Araponga, nº 489, Lote 07, 
QD.02, Loteamento Varandas Tropicais, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, Cep: 42.701-330, 
inscrita no CNPJ sob o nº 42.035.097/0001-18, por intermédio de seu representante legal, o Sr. 
Heldevan Baptista dos Santos, portador da Cédula de Identidade RG nº 1278984500 SSP/BA e 
do CPF nº 046.963.325-51, AUTORIZA o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano – Campus Serrinha, para os fins dos artigo 64 e Anexo XII, da Instrução Normativa nº 
05/2017, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, e dos dispositivos correspondentes do edital do pregão nº 02/2020: 
 

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a 
qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos 
salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando 
houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da Contratada, até o 
momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis, conforme o alínea “d”, 
subitem 1.2, anexo VII-B inciso V, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017; 
 

2)  que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na 
execução do contrato e depositados em conta-corrente vinculada, bloqueada para 
movimentação, e aberta em nome da empresa Guardsecure Segurança Empresarial 
LTDA, junto a instituição bancária oficial, conforme o Anexo XII, da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 05/2017, cuja movimentação dependerá de autorização prévia do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, que também terá 
permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos, 
independentemente de qualquer intervenção da titular da conta; 
 
 

3)  que o Contratante utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto 
das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a 
Contratada não efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o 
encerramento da vigência contratual, conforme alínea “j”, subitem 3.1, anexo VII-F, da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017. 
 

Lauro de Freitas/BA, 17 de Abril de 2020 

 
Heldevan Baptista dos Santos 

CPF: 046.963.325-51 
Cargo: Supervisor Comercial 
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ANEXO VI  
AUTORIZAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA VINCULADA  

 
EDITAL Nº 02/2020  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020  
(Processo Administrativo nº 23790.250209.2020-11) 

 
 

A Guardsecure Segurança Empresarial LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.035.097/0001-18, 
por intermédio de seu representante legal, o Sr. Heldevan Baptista dos Santos, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 1278984500 SSP/BA e do CPF nº 046.963.325-51, sediada na 
Rua Araponga, nº 489, Lote 07, QD.02, Loteamento Varandas Tropicais, Pitangueiras, Lauro 
de Freitas/BA, Cep: 42.701-330, em cumprimento ao disposto no artigo 64 e Anexo XII, da 
Instrução Normativa nº 05/2017, AUTORIZA o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano – Campus Serrinha, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.724.903/0012-21, 
situado na Estrada Vicinal de Aparecida, S/N, Bairro Aparecida, Serrinha - Ba, a solicitar junto a 
Instituição Bancária Oficial (Caixa Econômica Federal, agência 3871), a abertura de conta-
corrente vinculada, bloqueada para movimentação, em nome desta empresa, com a finalidade 
de depositar mensalmente os valores correspondentes as provisões previstas no anexo XII da 
Instrução Normativa nº 05 de 26 de maio de 2017. 
 

 

Lauro de Freitas/BA, 17 de Abril de 2020 

 
Heldevan Baptista dos Santos 

CPF: 046.963.325-51 
Cargo: Supervisor Comercial 
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DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE 

EDITAL Nº 02/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 

 (Processo Administrativo nº 23790.250209.2020-11) 
 

 
Ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – 
CAMPUS SERRINHA 
 

A Guardsecure Segurança Empresarial LTDA, com sede na Rua Araponga, nº 489, 
Lote 07, QD.02, Loteamento Varandas Tropicais, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, 
Cep: 42.701-330, inscrita no CNPJ sob o nº 42.035.097/0001-18, DECLARA ao 
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Baiano – Campus Serrinha, que 
a nossa proposta e totalmente exequível, nos comprometendo a não pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Também 
informamos que somos uma empresa com mais de 27 anos de atuação no mercado 
possuindo mais de 3.000 vigilantes e vários contratos ativos o que nos possibilita 
adquirir insumos com valores menores além de contarmos com um grande estoque de 
fardamentos e equipamentos o que nos possibilita ofertar preços competitivos e se for 
preciso até mesmo renunciar a parcela ou à totalidade da remuneração dos insumos. 

 

Lauro de Freitas/BA, 28 de Maio de 2020 
 

 

 
Heldevan Baptista dos Santos 

Supervisor Comercial 
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RESPOSTAS DILIGÊNCIAS 

EDITAL Nº 02/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 

 (Processo Administrativo nº 23790.250209.2020-11) 
 

 
Ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – 
CAMPUS SERRINHA 
 

 

1) “Correção para o módulo 6 CUSTOS INDIRETOS TRIBUTOS E LUCRO, a 

fórmula correta a ser utilizada pela licitante deverá ser : [(M1 + M2 + M3 + M4 + 

M5 ) + CUSTOS INDIRETOS] * X% X% = Percentual de Lucro Solicito a correção 

da Planilha de Custo e Formação de Preços da empresa para os Postos Diurno e 

Noturno.” 

 

Realizamos a correção na planilha utilizando a formula indicada sem que houvesse 
majoração na planilha com relação ao nosso lance final da sessão. 
 
2) “Documento/ justificativa que comprove o regime de tributação a qual a 
empresa encontra-se enquadrada, ficando demonstrada as alíquotas utilizadas 

de acordo ao regime de tributação da empresa.” 

Estamos apresentando em anexo Recibo de Entrega da Escrituração Fiscal Digital – 
ECF, paginas 1 e 2 da ECF onde consta o nosso regime tributário (Lucro Real), além 
disso estamos apresentando duas notas fiscais de clientes onde fica comprovada as 
alíquotas aplicadas na planilha. 

Nota Fiscal 1: 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - 
CAMPUS SANTA INES (Maio/2020) 

Valor Total = R$ 33.331,26  

PIS= R$ 216,65 / R$ 33.331,26 x 100 = 0,65%  

COFINS= R$ 999,94 / R$ 33.331,26 x 100 = 3,00% 

ISS= R$ 1.666,56 / R$ 33.331,26 x 100 = 5,00% 

 

 

 



 

 

 

Nota Fiscal 2: 

IFBA INSTINTUTO FEDERAL DA BAHIA – REITORIA (Maio/2020) 

Valor Total = R$ 44.346,64 

PIS= R$ 288,25 / R$ 44.346,64 x 100 = 0,65%  

COFINS= R$ 1.330,40/ R$ 44.346,64 x 100 = 3,00% 

ISS= R$ 2.217,33/ R$ 44.346,64 x 100 = 5,00% 

3)  “Envio dos anexos V e VI, referente a utilização da garantia de 
pagamento e autorização para solicitação de abertura de conta vinculada.” 

Conforme solicitado estamos apresentando os anexos devidamente assinados.  

 

 

 

Lauro de Freitas/BA, 16 de Junho de 2020 
 

 

 
Heldevan Baptista dos Santos 

Supervisor Comercial 
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RESPOSTAS DILIGÊNCIAS 

EDITAL Nº 02/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 

 (Processo Administrativo nº 23790.250209.2020-11) 
 

 
Ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – 
CAMPUS SERRINHA 
 

1) MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO F – Multa do FGTS sem 
contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado (sobre remuneração) - O Licitante 
inseriu o percentual 3,2% sobre submódulo 2.1 somado com a remuneração, quando 
deveria ter feito somente sobre remuneração. 

Corrigido. 

 
2) MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS A – Uniformes – O Licitante dividiu o valor 
mensal de uniforme por posto por 2 (dois), quado na verdade não deveria dividir, pois 
a planilha calcula o valor do posto e não de 1 profissional. 

Ajustado. 

 
3) Coturno - O quantitativo informado na planilha é 2 (dois), mas deveria ser 4. 

Austado. 

 
4) Boné - O quantitativo informado na planilha é 2 (dois), mas deveria ser 4. 
 

Austado. 

 
5) Solicito envio de FAPWEB 

Enviado em anexo, já tínhamos apresentado na proposta inicial. 

 

 

 



 

 

 

 
6) Comprovação/Documentos dos valores apresentados para o item 
RADIOCOMUNICADOR (Aba equipamentos). 

 

Possuímos contrato com empresa de locação de radio com valor de R$ 50,00, como 
serão dois postos diurnos e dois noturnos só existe a necessidade de dois rádios por 
turno. 

Formula: 50,00 locação de um equipamento / 2 postos x 60 meses (vida útil do rádio) 
= 1.500,00. 

1500,00 x 4 / 5 anos / 12 meses / 4 postos = 25,00 por posto.    

 
 

7) CENÁRIO DE ATENÇÃO PARA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA Diante do 
cenário apresentado e da proposta de preço apresentado pela Licitante solicito que 
seja avaliada a viabilidade de execução da prestação de serviços com os valores 
ofertados (Posto Diurno = R$ 7.242,10 / Posto Noturno = R$ 8.822,83. Solicito envio 
de Declaração de Exequibilidade de Proposta 

Declaração em anexo. 

 

 

 

Lauro de Freitas/BA, 28 de Maio de 2020 
 

 

 
Heldevan Baptista dos Santos 

Supervisor Comercial 
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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 2 Atas Complementares

Ver Ata Original    Ver Ata Posterior

155821.22020 .149922 .4671 .29537655710

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano

IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00002/2020

Às 09:00 horas do dia 21 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal
PORTARIA Nº 66/2019 de 19/09/2019, 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 23790250209202011, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão
Eletrônico - Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Armada e Desarmada para o IF Baiano - Campus Serrinha, tendo em vista Aceitação
do Recurso impetrado pela empresa Exseg e necessidade de solicitação de correção da planilha de custos da empresa General Security..

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Diurnas - 2ª a Domingo
Descrição Complementar: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2ª a domingo - Desarmadano IF Baiano - Campus Serrinha.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Posto
Valor Máximo Aceitável: R$ 191.872,0800 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 173.812,2100 .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12H Noturnas - 2ª a Domingo
Descrição Complementar: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12h noturnas - 2ª a domingo - Armado no IF Baiano - Campus Serrinha
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Posto
Valor Máximo Aceitável: R$ 239.728,1600 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 211.749,1200 .

Relação de Grupos
GRUPO 1
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Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 431.600,2400 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aceito para: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 385.561,3300 .

Itens do grupo:

 1 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Diurnas - 2ª a Domingo

 2 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12H Noturnas - 2ª a Domingo

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Diurnas - 2ª a Domingo

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
Fase

19/05/2020
11:03:12 Volta de Fase para Julgamento

Recusa 22/05/2020
09:20:19

Recusa da proposta. Fornecedor: GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99, pelo melhor lance de R$ 166.890,0000.
Motivo: Foi oportunizado a comprovação dos preços irrisórios/simbólicos para uniformes, materiais e equipamentos apresentados na planilha,a partir
dos documentos enviados pela empresa, e após pesquisa de mercado,conclui-se que os valores estão significativamente abaixo do mercado e a
proposta é inexequível

Recusa 28/05/2020
15:27:38

Recusa da proposta. Fornecedor: PROAGIL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.751.364/0001-80, pelo melhor lance de R$ 1.683,9151.
Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a apresentação de
exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa GUARDSECURE,
conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:28:02

Recusa da proposta. Fornecedor: JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03, pelo melhor lance de R$ 159.108,7400.
Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a apresentação de
exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa GUARDSECURE,
conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:28:15

Recusa da proposta. Fornecedor: JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14, pelo melhor lance de R$ 159.398,4000.
Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a apresentação de
exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa GUARDSECURE,
conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:28:31

Recusa da proposta. Fornecedor: VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.542.518/0001-08, pelo melhor lance de R$
159.856,6900. Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a
apresentação de exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa
GUARDSECURE, conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:28:45

Recusa da proposta. Fornecedor: LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.559.912/0001-63, pelo melhor lance de R$ 162.000,0000.
Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a apresentação de
exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa GUARDSECURE,
conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:29:05

Recusa da proposta. Fornecedor: CONTINUA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 20.129.914/0001-64, pelo melhor lance de R$
163.124,6400. Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a
apresentação de exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa
GUARDSECURE, conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:29:19

Recusa da proposta. Fornecedor: GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.797.404/0001-10, pelo melhor lance de R$
169.394,4000. Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a
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apresentação de exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa
GUARDSECURE, conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:29:31

Recusa da proposta. Fornecedor: BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01.019.747/0001-54, pelo melhor lance de R$ 167.101,1334.
Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a apresentação de
exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa GUARDSECURE,
conforme chat e aviso disponível.

Aceite 28/05/2020
15:31:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18, pelo melhor lance de R$
173.812,2100.

Habilitado 28/05/2020
15:32:57

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18, pelo melhor lance
de R$ 173.812,2100.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12H Noturnas - 2ª a Domingo

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
Fase

19/05/2020
11:03:12 Volta de Fase para Julgamento

Recusa 22/05/2020
09:20:19

Recusa da proposta. Fornecedor: GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99, pelo melhor lance de R$ 205.420,0000.
Motivo: Foi oportunizado a comprovação dos preços irrisórios/simbólicos para uniformes, materiais e equipamentos apresentados na planilha,a partir
dos documentos enviados pela empresa, e após pesquisa de mercado,conclui-se que os valores estão significativamente abaixo do mercado e a
proposta é inexequível

Recusa 28/05/2020
15:27:38

Recusa da proposta. Fornecedor: PROAGIL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.751.364/0001-80, pelo melhor lance de R$
202.751,0000. Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a
apresentação de exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa
GUARDSECURE, conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:28:02

Recusa da proposta. Fornecedor: JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03, pelo melhor lance de R$ 191.696,9200.
Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a apresentação de
exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa GUARDSECURE,
conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:28:15

Recusa da proposta. Fornecedor: JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14, pelo melhor lance de R$ 191.778,7200.
Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a apresentação de
exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa GUARDSECURE,
conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:28:31

Recusa da proposta. Fornecedor: VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.542.518/0001-08, pelo melhor lance de R$
193.801,4500. Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a
apresentação de exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa
GUARDSECURE, conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:28:45

Recusa da proposta. Fornecedor: LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.559.912/0001-63, pelo melhor lance de R$ 192.000,0000.
Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a apresentação de
exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa GUARDSECURE,
conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:29:05

Recusa da proposta. Fornecedor: CONTINUA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 20.129.914/0001-64, pelo melhor lance de R$
195.478,5600. Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a
apresentação de exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa
GUARDSECURE, conforme chat e aviso disponível.
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Recusa 28/05/2020
15:29:19

Recusa da proposta. Fornecedor: GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.797.404/0001-10, pelo melhor lance de R$
196.211,0400. Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a
apresentação de exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa
GUARDSECURE, conforme chat e aviso disponível.

Recusa 28/05/2020
15:29:31

Recusa da proposta. Fornecedor: BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01.019.747/0001-54, pelo melhor lance de R$ 199.849,7266.
Motivo: A sessão do pregão retornou para a fase de julgamento de proposta da empresa General, oportunizando a mesma a apresentação de
exequibilidade para uniformes/equipamento, sendo desclassificada de forma fundamentada e posteriormente convocação da empresa GUARDSECURE,
conforme chat e aviso disponível.

Aceite 28/05/2020
15:31:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18, pelo melhor lance de R$
211.749,1200.

Habilitado 28/05/2020
15:32:57

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18, pelo melhor lance
de R$ 211.749,1200.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

21/05/2020
09:34:13 Convocado para envio de anexo o fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

21/05/2020
11:22:24 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

22/05/2020
09:20:48 Convocado para envio de anexo o fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

22/05/2020
10:26:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-
18.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

28/05/2020
09:22:22 Convocado para envio de anexo o fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

28/05/2020
11:17:36

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-
18.

Registro Intenção
de Recurso

28/05/2020
15:37:19

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: EXSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA ME CNPJ/CPF: 21550729000101. Motivo: Nos termos do
Art. 4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário/TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção),
manifesto o direito de interposição de rec

Registro Intenção
de Recurso

28/05/2020
15:50:40

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI CNPJ/CPF: 01019747000154. Motivo: Registramos
intenção de recurso contra nossa desclassificação visto que seguimos corretamente o que diz a convenção coletiva não sendo aceita a
proposta desta comissão.

Intenção de
Recurso Recusada

28/05/2020
16:35:40

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01019747000154. Motivo: Foi
oportunizado a empresa prazo isonômico para que fosse feita as devidas correções solicitadas, durante a sua convocação, todavia não foi
atendido, motivo de desclassificação fundamentada, conforme consta nos autos.
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Intenção de
Recurso Aceita

28/05/2020
16:35:58 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: EXSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA ME, CNPJ/CPF: 21550729000101.

Intenções de Recurso para o Grupo
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

01.019.747/0001-54 28/05/2020 15:50 28/05/2020 16:35 Recusado
Motivo Intenção:Registramos intenção de recurso contra nossa desclassificação visto que seguimos corretamente o que diz a convenção coletiva não
sendo aceita a proposta desta comissão.
Motivo Aceite ou Recusa:Foi oportunizado a empresa prazo isonômico para que fosse feita as devidas correções solicitadas, durante a sua
convocação, todavia não foi atendido, motivo de desclassificação fundamentada, conforme consta nos autos.

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
21.550.729/0001-01 28/05/2020 15:37 28/05/2020 16:35 Aceito

Motivo Intenção:Nos termos do Art. 4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário/TCU (o qual recomenda a não
rejeição da intenção), manifesto o direito de interposição de recurso contra a aceitação da empresa GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA,
CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18 com proposta em desacordo com a legislação, cálculos e percentuais de BDI indevido, não cumprimento ao Edital,
subitem 8.1.5.1, e 10.1.1, como também o Anexo IV. Prova será mostrado na peça recursal.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 19/05/2020 11:03:12 Este pregão foi reagendado para 21/05/2020 09:00.
Sistema 19/05/2020 11:03:12 Sr(s) fornecedor(es), o item G1 está retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 21/05/2020 09:05:09 Bom dia! Prezados licitantes, em instantes retornaremos ao nosso processo, convocando a empresa General Security
para envio de planilha com as correções solicitadas pela Administração e demais solicitações

Pregoeiro 21/05/2020 09:25:18 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Bom dia! Prezada licitante, após analise das peças recursas, foi observado
a necessidade de algumas correções na planilha de preços, além de documento que comprove/embase os valores baixos
apresentados na aba de uniformes, materiais/equipamentos, será concedido um prazo de 02(duas) horas para o envio

das correções abaixo solicitadas.
Pregoeiro 21/05/2020 09:27:08 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE, no item “G –

Incidência do submódulo 2.2 sobre o Custo de reposição do profissional ausente” onde foi calculado da seguinte forma;
0,73% X R$118,37 = R$0,86 Onde o percentual de 0,73% foi a multiplicação do montante do submódulo 2.2 (37,58%)

vezes o percentual do subtotal deste módulo(1,954%),
Pregoeiro 21/05/2020 09:27:27 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - obtendo assim este percentual inferior de 0,73% foi multiplicado pelo valor

do subtotal do módulo”4”. Do mesmo modo a incidência do submódulo 2.2 sobre o Custo de Reposição do Profissional
Ausente foi calculado de maneira equivocada. O resultante do cálculo do total percentual do submódulo 2.2. (37,58%)

pelo subtotal do percentual do submódulo 4.1
Pregoeiro 21/05/2020 09:27:39 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - deveria ter incidido sobre a soma dos módulos 1, 2 e 3 e não sobre o total

do submódulo 4.1.
Pregoeiro 21/05/2020 09:28:56 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - MÓDULO 3 PROVISÃO PARA RESCISÃO, no item “E - Incidência dos

encargos do submódulo 2.2 sobre aviso prévio trabalhado” onde foi calculado da seguinte forma; 0,73% X R$ 54,67 =
R$0,39. A Planilha da Recorrida foi devidamente verificada e realmente houve um equívoco no cálculo nesta linha da

Planilha, pois ele deveria ter multiplica o total percentual
Pregoeiro 21/05/2020 09:30:31 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - percentual do submódulo 2.2. (37,58%) pelo valor do Aviso Prévio

Trabalhado linha D do módulo 3. A Recorrida Multiplicou o valor percentual total do submódulo 2.2 (37,58%) pelo
percentual do Aviso Prévio Trabalhado 1,94% linha D do módulo 3, nesse caso o resultante dessa fórmula deveria ser

aplicado sobre a remuneração 0,73% x Remuneração (módulo 1)
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Pregoeiro 21/05/2020 09:30:52 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - e não sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Pregoeiro 21/05/2020 09:32:31 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO No item C –

Subtotal para efeito de cálculo dos Tributos a Licitante colocou o índice de 0,95 erroneamente. Deveria ter colocado na
planilha o índice de 0,9135 que obtido da fórmula: (100 – total de percentual de tributos)/100. Tributos: PIS = 0,65

COFINS = 3 ISS = 5 TOTAL = 8,65 (100-8,65)/100 =
Pregoeiro 21/05/2020 09:33:45 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Solicito também documentação que

comprove/fundamente/embase/demonstre os valores apresentados para: Uniformes, Materiais/Equipamentos.
Sistema 21/05/2020 09:34:13 Senhor fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99, solicito o envio do anexo

referente ao grupo G1.
03.613.941/0001-99 21/05/2020 09:34:17 Prezado Pregoeiro estaremos fazendo as correçoes e enviando. Cabe esclarecer que a exequibilidade dos preços tambem

é comprovada com a apresentação de contratos vigentes com a administração publica com preços equivalentes aos
ofertados nesse pregão. O qual enviaremos para efeito de comprovação que nossos preços estão exequíveis.

Sistema 21/05/2020 11:22:24 Senhor Pregoeiro, o fornecedor GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99, enviou o anexo
para o grupo G1.

Pregoeiro 21/05/2020 11:45:39 Senhores Licitantes, retornaremos às 14:00hs, após horário de almoço.
Pregoeiro 21/05/2020 14:01:36 Boa Tarde senhores licitantes, retornamos para analise de documentação.
Pregoeiro 21/05/2020 17:20:08 Prezados licitantes, retornaremos amanhã às 09:00hs,tenham todos uma boa noite!
Pregoeiro 22/05/2020 09:09:23 Bom dia senhores licitantes!
Pregoeiro 22/05/2020 09:09:39 Daremos continuidade ao nosso processo
Pregoeiro 22/05/2020 09:19:16 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - Prezado licitante, A Administração oportunizou para a empresa a

comprovação dos preços irrisórios/simbólicos para uniformes, materiais e equipamentos apresentados na planilha de
preços da empresa, seguindo o que determina jurisprudência do TCU em relação ao art. 48 da Lei 8.666/93, a

Administração a partir dos documentos enviados pela empresa, contratos e
Pregoeiro 22/05/2020 09:19:48 Para GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA - notas fiscais, e após realização de pesquisa de mercado, fundamentada no

art 43 da lei 8.666/93, conclui que os valores estão significativamente bem abaixo dos praticados no mercado, julgando
assim a proposta inexequível.

Sistema 22/05/2020 09:20:48 Senhor fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18, solicito o envio do
anexo referente ao grupo G1.

Sistema 22/05/2020 10:26:02 Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18,
enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 22/05/2020 11:55:26 Prezados licitantes, retornaremos às 14:00hs, daremos uma pausa para o almoço.
Pregoeiro 22/05/2020 14:01:47 Boa Tarde!
Pregoeiro 22/05/2020 14:02:11 Retornamos com a analise de habilitação e planilha
Pregoeiro 22/05/2020 16:17:01 Prezados licitantes, retornaremos com o nosso processo na segunda-feira ( 25/05/2020) às 09:00hs
Pregoeiro 22/05/2020 16:17:16 Renham todos um bom final de semana
Pregoeiro 25/05/2020 11:29:51 Bom dia! Prezados licitantes, o sistema estava com problemas, não foi possível a conexão no horário marcado, peço

desculpas, conforme DECRETO DO ESTADO DA BAHIA Nº 19.722 DE 22 DE MAIO DE 2020, que antecipou os feriados de
24 de junho e 02 de Julho para os dias 25 e 26/05, além da possibilidade de antecipação de feriado Municipal,

Pregoeiro 25/05/2020 11:30:54 A sessão será retomada no dia 28/05/2020 às 09:00hs.
Pregoeiro 25/05/2020 11:32:26 Tenham todos um bom feriado, sendo possível fiquem em casa e se saírem usem mascara.
Pregoeiro 28/05/2020 09:05:26 Bom dia senhores licitantes! estamos retomando o nosso processo
Pregoeiro 28/05/2020 09:15:09 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Prezado licitante, Bom dia! Após analise da Planilha de formação

de preços, a Administração verificou a necessidade de algumas correções a serem realizadas, segue:
Pregoeiro 28/05/2020 09:18:14 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO F – Multa do FGTS sem

contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado (sobre remuneração) - O Licitante inseriu o percentual 3,2% sobre
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submódulo 2.1 somado com a remuneração, quando deveria ter feito somente sobre remuneração.
Pregoeiro 28/05/2020 09:18:28 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Fórmula: REMUNERAÇÃO*(0,08*0,4*X% (estatística)) 8%=

Montante a ser recolhido mensalmente a título de FGTS 40% = Multa relativa ao FGTS para rescisão sem justa causa X%
= Dado estatístico, empregados que cumprem a aviso prévio trabalhado

Pregoeiro 28/05/2020 09:18:41 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Ou seja: 3,20% * Total da Remuneração com incidência de
encargos = Multa do FGTS sem contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Pregoeiro 28/05/2020 09:19:03 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS A – Uniformes – O Licitante
dividiu o valor mensal de uniforme por posto por 2 (dois), quado na verdade não deveria dividir, pois a planilha calcula o

valor do posto e não de 1 profissional.
Pregoeiro 28/05/2020 09:19:15 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Ou seja: Subtotal de uniformes /12 = (valor a ser transportado

para a planilha) Coturno - O quantitativo informado na planilha é 2 (dois), mas deveria ser 4.
Pregoeiro 28/05/2020 09:19:27 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Boné - O quantitativo informado na planilha é 2 (dois), mas

deveria ser 4.
Pregoeiro 28/05/2020 09:19:40 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Solicito envio de FAPWEB
Pregoeiro 28/05/2020 09:19:58 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - OBSERVAÇÃO: O licitante deverá transportar todas as correções

para a sua Planilha de Custos e Formação de Preços. As correções deverão ser feitas nas Planilhas do Posto Diurno e
Noturno.

Pregoeiro 28/05/2020 09:20:35 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Comprovação/Documentos dos valores apresentados para o item
RADIOCOMUNICADOR (Aba equipamentos).

Pregoeiro 28/05/2020 09:21:22 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - CENÁRIO DE ATENÇÃO PARA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA
Diante do cenário apresentado e da proposta de preço apresentado pela Licitante solicito que seja avaliada a viabilidade

de execução da prestação de serviços com os valores ofertados (Posto Diurno = R$ 7.242,10 / Posto Noturno = R$
8.822,83. Solicito envio de Declaração de Exequibilidade de Proposta

Pregoeiro 28/05/2020 09:21:57 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - será concedido um prazo de 2 (duas) horas para que sejam
feitas e enviadas as devidas correções.

Sistema 28/05/2020 09:22:22 Senhor fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18, solicito o envio do
anexo referente ao grupo G1.

Sistema 28/05/2020 11:17:36 Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18,
enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 28/05/2020 11:44:53 Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14:00hs
Pregoeiro 28/05/2020 14:04:19 Boa Tarde prezados licitantes! retornamos com o nosso processo
Pregoeiro 28/05/2020 15:01:49 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Prezado licitante, é poder-dever da Administração negociar

valores, dessa forma existe a possibilidade de redução para os valores apresentados na planilha de formação de preços,
principalmente em algum uniforme/equipamentos possível de redução.

42.035.097/0001-18 28/05/2020 15:04:10 Boa tarde!
42.035.097/0001-18 28/05/2020 15:08:03 Estamos analisando, logo responderemos.

Pregoeiro 28/05/2020 15:10:44 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Ok, estou no aguardo, a Administração sinaliza para uma
contraproposta de R$ 380.000,00, é possível chegar a esse valor sem comprometimento da execução do contrato?, não

sendo possível, qual valor a empresa consegue reduzir?
42.035.097/0001-18 28/05/2020 15:20:33 Analisamos os nossos valores e infelizmente não temos como realizar uma redução, pois o preço ofertado já representa

um desconto de aproximadamente 11,9% com relação ao orçamento da licitação, uma nova redução poderia
comprometer a qualidade da execução dos serviços. Desde já agradecemos pela compreensão.

Pregoeiro 28/05/2020 15:22:50 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Certo, será dado prosseguimento ao processo
42.035.097/0001-18 28/05/2020 15:29:37 Certo, ficamos a disposição no que for necessário.

Sistema 28/05/2020 15:32:57 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´.
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Pregoeiro 28/05/2020 15:33:21 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/05/2020 às 16:05:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de Fase 19/05/2020
11:03:12

Aceitação do Recurso impetrado pela empresa Exseg e necessidade de solicitação de correção da planilha de custos da empresa
General Security. . Reagendado para: 21/05/2020 09:00

Abertura de Prazo 28/05/2020
15:32:57 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado Fechamento de
Prazo

28/05/2020
15:33:21 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/05/2020 às 16:05:00.

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 16:38
horas do dia 28 de maio de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
LAERCIO DOS SANTOS CRISTO 
Pregoeiro Oficial

LUIZ GONZAGA DA SILVA NETTO
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Equipe de Apoio

SHEILA RIBEIRO DE MATOS
Equipe de Apoio
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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 2 Atas Complementares

Ver Ata Original    Ver Ata Anterior   

155821.22020 .160901 .4661 .7437795233

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano

IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 2
Nº 00002/2020

Às 09:00 horas do dia 16 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal
PORTARIA Nº 66/2019 de 19/09/2019, 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 23790250209202011, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão
Eletrônico - Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Armada e Desarmada para o IF Baiano - Campus Serrinha, tendo em vista Julgo
procedente em parte as alegações contidas no recurso impetrado pela empresa EXSEG,retornando-se o processo licitatório para a fase de aceitação,possibilitando a empresa
Guardsecure a alteração na Planilha de Formação de Preços, desde que não majore o valor da planilha em relação ao seu lance final da sessão,e a apresentação de
documento/Justificativa que comprovem o regime tributário e alíquotas aplicadas na planilha de formação de preços,o pregoeiro poderá fazer outras diligências.

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Diurnas - 2ª a Domingo
Descrição Complementar: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2ª a domingo - Desarmadano IF Baiano - Campus Serrinha.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Posto
Valor Máximo Aceitável: R$ 191.872,0800 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 173.812,2100 e com valor negociado a R$ 173.809,3200 .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12H Noturnas - 2ª a Domingo
Descrição Complementar: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12h noturnas - 2ª a domingo - Armado no IF Baiano - Campus Serrinha
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Posto
Valor Máximo Aceitável: R$ 239.728,1600 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 211.749,1200 e com valor negociado a R$ 211.747,3000 .

Relação de Grupos
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GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 431.600,2400 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aceito para: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 385.561,3300 e com valor negociado a R$ 385.556,6200 .

Itens do grupo:

 1 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Diurnas - 2ª a Domingo

 2 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12H Noturnas - 2ª a Domingo

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Diurnas - 2ª a Domingo

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
Fase

12/06/2020
17:57:05 Volta de Fase para Julgamento

Recusa 18/06/2020
09:10:15

Recusa da proposta. Fornecedor: PROAGIL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.751.364/0001-80, pelo melhor lance de R$ 1.683,9151.
Motivo: Retorno da fase de aceitação para solicitação de correção de planilha de formação de preços da empresa GUARDSECURE e diligências
necessárias, conforme consta nos autos do processo.

Recusa 18/06/2020
09:10:28

Recusa da proposta. Fornecedor: JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03, pelo melhor lance de R$ 159.108,7400.
Motivo: Retorno da fase de aceitação para solicitação de correção de planilha de formação de preços da empresa GUARDSECURE e diligências
necessárias, conforme consta nos autos do processo.

Recusa 18/06/2020
09:10:41

Recusa da proposta. Fornecedor: JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14, pelo melhor lance de R$ 159.398,4000.
Motivo: Retorno da fase de aceitação para solicitação de correção de planilha de formação de preços da empresa GUARDSECURE e diligências
necessárias, conforme consta nos autos do processo.

Recusa 18/06/2020
09:10:58

Recusa da proposta. Fornecedor: VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.542.518/0001-08, pelo melhor lance de R$
159.856,6900. Motivo: Retorno da fase de aceitação para solicitação de correção de planilha de formação de preços da empresa GUARDSECURE e
diligências necessárias, conforme consta nos autos do processo.

Recusa 18/06/2020
09:11:15

Recusa da proposta. Fornecedor: LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.559.912/0001-63, pelo melhor lance de R$ 162.000,0000.
Motivo: Retorno da fase de aceitação para solicitação de correção de planilha de formação de preços da empresa GUARDSECURE e diligências
necessárias, conforme consta nos autos do processo.

Recusa 18/06/2020
09:11:31

Recusa da proposta. Fornecedor: CONTINUA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 20.129.914/0001-64, pelo melhor lance de R$
163.124,6400. Motivo: Retorno da fase de aceitação para solicitação de correção de planilha de formação de preços da empresa GUARDSECURE e
diligências necessárias, conforme consta nos autos do processo.

Recusa 18/06/2020
09:11:44

Recusa da proposta. Fornecedor: GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.797.404/0001-10, pelo melhor lance de R$
169.394,4000. Motivo: Retorno da fase de aceitação para solicitação de correção de planilha de formação de preços da empresa GUARDSECURE e
diligências necessárias, conforme consta nos autos do processo.

Recusa 18/06/2020
09:11:58

Recusa da proposta. Fornecedor: BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01.019.747/0001-54, pelo melhor lance de R$ 167.101,1334.
Motivo: Retorno da fase de aceitação para solicitação de correção de planilha de formação de preços da empresa GUARDSECURE e diligências
necessárias, conforme consta nos autos do processo.

Recusa 18/06/2020
09:12:23

Recusa da proposta. Fornecedor: GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99, pelo melhor lance de R$ 166.890,0000.
Motivo: Retorno da fase de aceitação para solicitação de correção de planilha de formação de preços da empresa GUARDSECURE e diligências
necessárias, conforme consta nos autos do processo.

Aceite 18/06/2020 Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18, pelo melhor lance de R$
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09:18:03 173.812,2100 e com valor negociado a R$ 173.809,3200. Motivo: Valor ajustado em Planilha após solicitação de correção.

Habilitado 18/06/2020
09:18:32 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12H Noturnas - 2ª a Domingo

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
Fase

12/06/2020
17:57:05 Volta de Fase para Julgamento

Recusa 18/06/2020
09:10:16

Recusa da proposta. Fornecedor: PROAGIL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.751.364/0001-80, pelo melhor lance de R$
202.751,0000. Motivo: Retorno da fase de aceitação para solicitação de correção de planilha de formação de preços da empresa GUARDSECURE e
diligências necessárias, conforme consta nos autos do processo.

Recusa 18/06/2020
09:10:28

Recusa da proposta. Fornecedor: JRP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.160.892/0001-03, pelo melhor lance de R$ 191.696,9200.
Motivo: Retorno da fase de aceitação para solicitação de correção de planilha de formação de preços da empresa GUARDSECURE e diligências
necessárias, conforme consta nos autos do processo.

Recusa 18/06/2020
09:10:41

Recusa da proposta. Fornecedor: JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.394.369/0001-14, pelo melhor lance de R$ 191.778,7200.
Motivo: Retorno da fase de aceitação para solicitação de correção de planilha de formação de preços da empresa GUARDSECURE e diligências
necessárias, conforme consta nos autos do processo.

Recusa 18/06/2020
09:10:58

Recusa da proposta. Fornecedor: VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.542.518/0001-08, pelo melhor lance de R$
193.801,4500. Motivo: Retorno da fase de aceitação para solicitação de correção de planilha de formação de preços da empresa GUARDSECURE e
diligências necessárias, conforme consta nos autos do processo.

Recusa 18/06/2020
09:11:15

Recusa da proposta. Fornecedor: LOOK SEGURANCA PRIVADA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.559.912/0001-63, pelo melhor lance de R$ 192.000,0000.
Motivo: Retorno da fase de aceitação para solicitação de correção de planilha de formação de preços da empresa GUARDSECURE e diligências
necessárias, conforme consta nos autos do processo.

Recusa 18/06/2020
09:11:31

Recusa da proposta. Fornecedor: CONTINUA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 20.129.914/0001-64, pelo melhor lance de R$
195.478,5600. Motivo: Retorno da fase de aceitação para solicitação de correção de planilha de formação de preços da empresa GUARDSECURE e
diligências necessárias, conforme consta nos autos do processo.

Recusa 18/06/2020
09:11:44

Recusa da proposta. Fornecedor: GUARDIAO SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.797.404/0001-10, pelo melhor lance de R$
196.211,0400. Motivo: Retorno da fase de aceitação para solicitação de correção de planilha de formação de preços da empresa GUARDSECURE e
diligências necessárias, conforme consta nos autos do processo.

Recusa 18/06/2020
09:11:58

Recusa da proposta. Fornecedor: BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 01.019.747/0001-54, pelo melhor lance de R$ 199.849,7266.
Motivo: Retorno da fase de aceitação para solicitação de correção de planilha de formação de preços da empresa GUARDSECURE e diligências
necessárias, conforme consta nos autos do processo.

Recusa 18/06/2020
09:12:23

Recusa da proposta. Fornecedor: GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.613.941/0001-99, pelo melhor lance de R$ 205.420,0000.
Motivo: Retorno da fase de aceitação para solicitação de correção de planilha de formação de preços da empresa GUARDSECURE e diligências
necessárias, conforme consta nos autos do processo.

Aceite 18/06/2020
09:18:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18, pelo melhor lance de R$
211.749,1200 e com valor negociado a R$ 211.747,3000. Motivo: Valor ajustado em planilha após solicitação de correção.

Habilitado 18/06/2020
09:18:32 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.
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HISTÓRICO DO GRUPO 1

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

16/06/2020
09:25:51 Convocado para envio de anexo o fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

16/06/2020
11:00:37

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF:
42.035.097/0001-18.

Habilitado 18/06/2020
09:18:32 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18

Registro Intenção de
Recurso

18/06/2020
09:24:46

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: EXSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA ME CNPJ/CPF: 21550729000101. Motivo: Nos termos do
Art. 4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário/TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção),
manifesto o direito de interposição de rec

Intenção de Recurso
Aceita

18/06/2020
10:47:15 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: EXSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA ME, CNPJ/CPF: 21550729000101.

Intenções de Recurso para o Grupo
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

21.550.729/0001-01 18/06/2020 09:24 18/06/2020 10:47 Aceito
Motivo Intenção:Nos termos do Art. 4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário/TCU (o qual recomenda a não
rejeição da intenção), manifesto o direito de interposição de recurso contra a aceitação da empresa GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA,
CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18 com proposta em desacordo com a legislação e desconformidade com sua real tributal declarada, provas a ser justifica
em nossa peça recursal.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 12/06/2020 17:57:05 Este pregão foi reagendado para 16/06/2020 09:00.
Sistema 12/06/2020 17:57:05 Sr(s) fornecedor(es), o item G1 está retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 16/06/2020 09:02:20 Bom dia prezados licitantes!
Pregoeiro 16/06/2020 09:02:59 Fiquem atentos ao prosseguimento do nosso processo
Pregoeiro 16/06/2020 09:13:48 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Prezada licitante, Bom dia!

42.035.097/0001-18 16/06/2020 09:15:25 Bom dia, Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro 16/06/2020 09:18:50 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Após analise de peça recursal e contrarrazão, será feita

solicitação de correção de planilha de formação de preços e envio de documentação, será concedido um prazo de 2 horas
Pregoeiro 16/06/2020 09:19:21 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Solicito correção para o módulo 6 CUSTOS INDIRETOS

TRIBUTOS E LUCRO, a fórmula correta a ser utilizada pela licitante deverá ser : [(M1 + M2 + M3 + M4 + M5 ) + CUSTOS
INDIRETOS] * X% X% = Percentual de Lucro Solicito a correção da Planilha de Custo e Formação de Preços da empresa

para os Postos Diurno e Noturno.
Pregoeiro 16/06/2020 09:22:10 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Solicito da empresa Guardsecure, documento/ justificativa que

comprove o regime de tributação a qual a empresa encontra-se enquadrada, ficando demonstrada as alíquotas utilizadas
de acordo ao regime de tributação da empresa.

Pregoeiro 16/06/2020 09:22:28 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Solicito também o envio dos anexos V e VI, referente a utilização
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da garantia de pagamento e autorização para solicitação de abertura de conta vinculada.
Pregoeiro 16/06/2020 09:23:20 Para GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - Será feita nova convocação com prazo de 2 horas para envio das

correções solicitadas.
42.035.097/0001-18 16/06/2020 09:25:49 Estaremos providenciando a correção e as comprovações solicitadas.

Sistema 16/06/2020 09:25:51 Senhor fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18, solicito o envio do
anexo referente ao grupo G1.

Sistema 16/06/2020 11:00:37 Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.097/0001-18,
enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 16/06/2020 11:45:41 Senhores Licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14:00hs
Pregoeiro 16/06/2020 14:04:27 Boa Tarde! Prezados licitantes retornamos com o nosso processo
Pregoeiro 16/06/2020 16:00:38 Prezados licitantes, retornaremos amanhã às 09:00hs.
Pregoeiro 17/06/2020 09:02:29 Bom dia Prezados Licitantes! Retornamos com o nosso processo
Pregoeiro 17/06/2020 11:58:17 Prezados, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14:00hs
Pregoeiro 17/06/2020 14:01:05 Boa Tarde senhores licitantes! estamos de volta
Pregoeiro 17/06/2020 16:30:55 Prezados licitantes, retornaremos amanhã às 09:00. Tenham todos uma boa noite!
Pregoeiro 18/06/2020 09:02:08 Bom dia senhores licitantes!
Pregoeiro 18/06/2020 09:06:45 Retornamos ao nosso processo, foi feita diligencia por parte do pregoeiro, solicitando analise contábil em relação a

tributação e alíquota apresentada pela empresa Guardsecure, foi feita leitura de normativos sobre o objeto: Acórdão 410
2008 do TCU, Caderno de Logística 2014 também permite viu Pag 134 e 135, SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 345,DE 26 DE

JUNHO DE 2017
Sistema 18/06/2020 09:18:32 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 18/06/2020 09:19:38 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/06/2020 às 09:50:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de Fase 12/06/2020
17:57:05

Julgo procedente em parte as alegações contidas no recurso impetrado pela empresa EXSEG,retornando-se o processo licitatório para
a fase de aceitação,possibilitando a empresa Guardsecure a alteração na Planilha de Formação de Preços, desde que não majore o
valor da planilha em relação ao seu lance final da sessão,e a apresentação de documento/Justificativa que comprovem o regime
tributário e alíquotas aplicadas na planilha de formação de preços,o pregoeiro poderá fazer outras diligências. Reagendado para:
16/06/2020 09:00

Abertura de Prazo 18/06/2020
09:18:32 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado Fechamento de
Prazo

18/06/2020
09:19:38 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/06/2020 às 09:50:00.

Data limite para registro de recurso: 23/06/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 26/06/2020.
Data limite para registro de decisão: 03/07/2020.

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 10:50
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horas do dia 18 de junho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
LAERCIO DOS SANTOS CRISTO 
Pregoeiro Oficial

LUIZ GONZAGA DA SILVA NETTO
Equipe de Apoio

RICARDO SANTOS DO CARMO REIS
Equipe de Apoio

SHEILA RIBEIRO DE MATOS
Equipe de Apoio

Ver Ata Original    Ver Ata Anterior   

Voltar   
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Documento Digitalizado Público

Pregão 02/2020 - Vigilância Ostensiva - Ata Complementar nº 2

Assunto: Pregão 02/2020 - Vigilância Ostensiva - Ata Complementar nº 2

Assinado por: Laercio Cristo

Tipo do Documento: ATA

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Laercio dos Santos Cristo , CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS , em 20/07/2020 11:01:36.

Este documento foi armazenado no SUAP em 20/07/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-

documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

90262

eb5a0b27c3

Cópia de documento digital impresso por Laercio Cristo (2331252) em 30/07/2020 08:35.
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Pregão Eletrônico

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano

IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00002/2020 

Às 15:19 horas do dia 02 de julho de 2020, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00002/2020, referente ao Processo nº 23790250209202011, a autoridade
competente, Sr(a) LEANDRO DOS SANTOS DAMASCENO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento. 

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação. 

Resultado do Julgamento de Recursos

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 431.600,2400
Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 385.561,3300 , com valor negociado a R$ 385.556,6200 .

Itens do grupo:

 1 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Diurnas - 2ª a Domingo

 2 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12H Noturnas - 2ª a Domingo

Visualizar Recurso do Item 

Fim do documento



Documento Digitalizado Público

Pregão 02/2020 - Vigilância Ostensiva - Termo de Julgamento (Adjudicação)

Assunto: Pregão 02/2020 - Vigilância Ostensiva - Termo de Julgamento (Adjudicação)

Assinado por: Laercio Cristo

Tipo do Documento: Diversos

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Laercio dos Santos Cristo , CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS , em 20/07/2020 11:02:52.

Este documento foi armazenado no SUAP em 20/07/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-

documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

90264

2bcbbd7b75

Cópia de documento digital impresso por Laercio Cristo (2331252) em 30/07/2020 08:35.
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Pregão Eletrônico

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano

IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00002/2020 

Às 13:07 horas do dia 13 de julho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. LEANDRO DOS SANTOS DAMASCENO,
HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23790250209202011, Pregão nº 00002/2020. 

Resultado da Homologação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 431.600,2400
Situação: Homologado

Adjudicado para: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 385.561,3300 , com valor negociado a R$ 385.556,6200 .

Itens do grupo:

 1 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Diurnas - 2ª a Domingo

 2 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12H Noturnas - 2ª a Domingo

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Diurnas - 2ª a Domingo
Descrição Complementar: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2ª a domingo - Desarmadano IF Baiano - Campus Serrinha.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Posto
Valor Máximo Aceitável: R$ 191.872,0800 Intervalo Mínimo entre Lances:-
Situação: Homologado

Adjudicado para: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 173.812,2100 , com valor negociado a R$ 173.809,3200 .
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Eventos do Item
Evento Data Nome Observações
Volta de

Fase
19/05/2020
11:03:12 - Volta de Fase para Julgamento

Volta de
Fase

12/06/2020
17:57:05 - Volta de Fase para Julgamento

Adjudicado 02/07/2020
15:19:16 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA,

CNPJ/CPF:42.035.097/0001-18, Melhor lance : R$ 173.812,2100, Valor Negociado : R$ 173.809,3200

Homologado 13/07/2020
13:07:14

LEANDRO DOS
SANTOS DAMASCENO

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12H Noturnas - 2ª a Domingo
Descrição Complementar: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12h noturnas - 2ª a domingo - Armado no IF Baiano - Campus Serrinha
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Posto
Valor Máximo Aceitável: R$ 239.728,1600 Intervalo Mínimo entre Lances:-
Situação: Homologado

Adjudicado para: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 211.749,1200 , com valor negociado a R$ 211.747,3000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações
Volta de

Fase
19/05/2020
11:03:12 - Volta de Fase para Julgamento

Volta de
Fase

12/06/2020
17:57:05 - Volta de Fase para Julgamento

Adjudicado 02/07/2020
15:19:16 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA,

CNPJ/CPF:42.035.097/0001-18, Melhor lance : R$ 211.749,1200, Valor Negociado : R$ 211.747,3000

Homologado 13/07/2020
13:07:15

LEANDRO DOS
SANTOS DAMASCENO

Fim do documento
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PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano

IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA

Pregão Eletrônico   Nº 00002/2020 

RESULTADO POR FORNECEDOR

42.035.097/0001-18 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

GRUPO 1 - - R$ 431.600,2400 - R$ 385.556,6200
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Total do Fornecedor: R$ 385.556,6200
 
 

Valor Global da Ata: R$ 385.556,6200
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar

javascript:self.print()
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Tipo do Documento: Diversos

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Código Verificador:
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