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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA SESI/SENAI-DR/SE Nº 08/2017 

 

Às 09 horas e 10 minutos do dia 02 de outubro de 2017, na sala de licitações localizada no Edifício Albano Franco, 

situado a Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/nº, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, composta dos membros 

abaixo relacionados, para recebimento das propostas alusivas à CONCORRÊNCIA supracitada. Iniciados os trabalhos 

relativos à CONCORRÊNCIA Nº 08/2017, o Presidente da Comissão, agradeceu a presença dos participantes em 

nome do Diretor Regional do SENAI e do Diretor Regional do SESI e em nome desta Comissão. Compareceram 

presencialmente as empresas FRANCA – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  (CNPJ 

Nº 32.834.491/0001-62), PSE SEGURANÇA PRIVADA LTDA –ME (CNPJ Nº 07.199.146/0002/38), N.C. VIGILÂNCIA 

LTDA (CNPJ Nº 14.531.173/0001-40), S.V.N. – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (CNPJ Nº 02.826.414/0001-08), 

PINHEIRO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI (CNPJ Nº 04.944.975/0001-29) e SAVANA SEGURANÇA E 

VIGILÂNCIA LTDA (CNPJ Nº 08.782.239/0001-72). O Presidente da CPL dando prosseguimento aos trabalhos 

solicitou as credenciais dos licitantes presentes. As empresas acima estão credenciadas a participar deste certame com 

representação legal: FRANCA – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA (Sr. Rubens 

Demetrio de Oliveira), PSE SEGURANÇA PRIVADA LTDA –ME (Sr. Rubens Batista de Oliveira), N.C. VIGILÂNCIA 

LTDA (Sr. Glauber Vinicius Souza Costa), S.V.N. – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (Sr. Antônio Carlos Rodrigues 

Vasconcelos), PINHEIRO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI (Sr. Frankmarks Pereira de Melo) e SAVANA 

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA (Sr. Alcir da Conceição Marinho). Foi dito pelo Presidente da Comissão que os 

trabalhos seriam iniciados e que na segunda etapa seria observado e analisado todas as propostas pela área técnica 

do SESI/SENAI. Falou também que independentemente da análise interna franquiou a palavra a todos os participantes 

para que se manifestassem caso tivessem alguma observação a fazer. Em seguida foram abertos os envelopes 

contendo as propostas de preços, estando ainda amparado no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 

O representante legal da empresa S.V.N. SERVIÇOS informou que o somatório da sua proposta de preço estava 

incorreto solicitando a correção por parte da Comissão que acatou o pleito de forma que o valor da proposta da referida 

empresa, com a correção, passa a ser de R$ 2.785.142,88. Foram apresentadas as seguintes propostas relativas ao 

objeto desta CONCORRÊNCIA, que passamos a apresentar tudo em conformidade com o art. 16 do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI/SENAI, conforme tabela abaixo:  

 

 
FRANCA 

SERVIÇOS 
PSE 

SEGURANÇA 
N.C. 

VIGILÂNCIA 
S.V.N. 

SERVIÇOS 
PINHEIRO 

SEGURANÇA 
SAVANA 

SEGURANÇA 

VALOR 
GLOBAL 

2.720.272,08 2.329.665,44 2.797.729,92 2.785.142,88 2.488.026,00 2.234.479,20 

OBS.: Os valores da tabela acima foram apresentados em Reais (R$). 
 

O representante da empresa PSE SEGURANÇA, o senhor Rubens, alegou que a empresa N.C. Vigilância apresentou a 

forma de pagamento na sua proposta divergente da minuta do contrato do Edital, de forma que incluiu o termo “a 

combinar”. Informou ainda que a data da apresentação da proposta está 29/09, quando o correto deveria ser a data de 

hoje 02/10. Ainda afirma que apresentou as planilhas de custo separadamente para posto diurno e noturno quando o 

correto seria uma só planilha contemplando posto 24 horas. Com relação a empresa S.V.N. SERVIÇOS o senhor 

Rubens alegou que o item 5.1 do Edital foi descumprido tendo em vista que o endereço apresentado está incompleto, 

faltando o CEP. Como também incluiu em sua planilha de custo o salário mínimo e assistência social familiar, sendo 

que o Edital não permite a inclusão de itens nas planilhas. No tocante a empresa Pinheiro afirmou que não consta em 

sua planilha de custo o item vale transporte para Estância, contrariando a Convenção Coletiva de Trabalho. O 

representante da empresa Pinheiro Vigilância se manifestou em relação as empresas PSE SEGURANÇA e SAVANA 
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SEGURANÇA, onde o mesmo afirma que no item 5.5.1 as empresas deveriam elaborar as suas propostas de acordo 

com a planilha de custo do Edital, de forma que a remuneração das planilhas de custo constam valores equivocados. 

Afirmou ainda que em relação ao vale transporte de Estância, o valor unitário é R$ 1,95 e com o desconto previsto em 

lei totaliza o valor negativo, e por este motivo deveria ser zerado na planilha. O representante da empresa S.V.N. o 

senhor Antônio Carlos, solicitou que a área técnica que for analisar as planilhas de custo deem atenção especial as 

empresas SAVANA SEGURANÇA e PSE SEGURANÇA, uma vez que não foram claros na informações dos valores 

relacionados aos tributos. A Comissão designou a data do dia 10/10/2017 às 9 horas para leitura do Parecer Técnico 

referente às tabelas de composição de custos apresentadas nas propostas, respostas aos questionamentos ora 

formulados, como também continuidade do certame. Em seguida, a Comissão solicitou aos licitantes presentes que 

rubricassem as bordas de todos os envelopes contendo os documentos de habilitação, garantindo assim a não violação 

dos mesmos até a data acima designada. Nada mais havendo a tratar eu, WILIANE SANTOS DE ARAÚJO, Membro 

da Comissão Permanente de Licitação, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão e 

participantes presentes.      

 

______________________________________                                 _________________________________________                                                                

 ADRIANA DE MORAIS BARRETO LOVATEL                WILIANE SANTOS DE ARAÚJO               
         Suplente da Comissão de Licitação                                          Membro da Comissão de Licitação                                                 
                         
________________________________________                            __________________________________________                           
           DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA                                                          ANTÔNIO CABRAL NETO 
              Membro da Comissão de Licitação                                   Presidente da Comissão de Licitação 
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

LICITANTES: 
 
FRANCA – SERV. DE VIGILÂNCIA E SEG. PATRIMONIAL LTDA    - ________________________________________ 
 
PSE SEGURANÇA PRIVADA LTDA –ME                                           - ________________________________________ 
 
N.C. VIGILÂNCIA LTDA                                                                       - ________________________________________ 
 
S.V.N. – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA                                       - ________________________________________ 
 
PINHEIRO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI                               - ________________________________________ 
 
SAVANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA                                    - ________________________________________ 
 


