ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP - (PB)
Licitação: (Ano: 2021/ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP / Nº
Processo: 1815/2020)
às 11:06:51 horas do dia 08/04/2021 no endereço FELICIANO CIRNE-SN, bairro
JAGUARIBE, da cidade de JOAO PESSOA - PB, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).
ARY DE ASSUNCAO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS, e a respectiva Equipe de
Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do
Pregão Nº Processo: 1815/2020 - 2021/003/2021 que tem por objeto PREGÃO
ELETRÔNICO ESTATAL Nº 003/2021 cujo objeto consiste em dois lotes, sendo: Primeiro
lote: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância
eletrônica a distância, denominado monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de
vistoria de pronta resposta por 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana,
com fornecimento de equipamentos, mediante comodato, instalação e configuração do
sistema de alarme, para execução da segurança eletrônica das instalações da CINEP;
Segundo lote: Contratação de empresa especializada em vigilância armada conforme
condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento, visando
a proteção: 01 (um) Posto de vigilância armada, diurno de segunda-feira a sexta-feira das
(09:00 às 18:48) horas, resguardada 1 (uma) hora para o almoço, na escala de serviço 5X2,
totalizando 44 (quarenta e quatro) horas semanais nas dependências CINEP.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância
eletrônica a distância, denominado monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de
vistoria de pronta resposta por 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana,
com fornecimento de equipamentos, mediante comodato, instalação e configuração do
sistema de alarme, para execução da segurança eletrônica das instalações, móveis,
equipamentos e documentos constantes nas dependências da COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA CINEP situado a Av. Feliciano Cirne, 50 Jaguaribe
João Pessoa-PB.
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

07/04/2021 19:14:57:060 ALAMO - SEGURANCA ELETRONICA LTDA

R$ 180.000,00

07/04/2021 15:20:17:596 ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

R$ 84.000,00

07/04/2021 16:11:28:534 RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA

R$ 500.000,00

08/04/2021 09:04:58:637 NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA

R$ 538.660,10
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01/04/2021 14:46:48:566 ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME

R$ 420.000,00

08/04/2021 08:28:13:370 LEONARDO SOUZA FARIAS DE ALBUQUERQUE

R$ 22.135,00

Lote (2) - Contratação de empresa especializada em vigilância armada conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento, visando a proteção:
01 (um) Posto de vigilância armada, diurno de segunda-feira a sexta-feira das (09:00 às
18:48) horas, resguardada 1 (uma) hora para o almoço, na escala de serviço 5X2,
totalizando 44 (quarenta e quatro) horas semanais nas dependências da COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA CINEP situado a Av. Feliciano Cirne, 50 Jaguaribe
João Pessoa-PB.
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

07/04/2021 08:43:31:212 WEIDER SEGURANCA PRIVADA EIRELI EPP

R$ 60.000,00

25/03/2021 10:19:41:614 EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA.

R$ 49.442,16

07/04/2021 16:50:48:089 5S SEGURANCA DE VALORES EIRELI - ME

R$ 61.614,00

08/04/2021 09:38:26:775 GLAD SERVICO DE SEGURANCA PRIVADA LTDA

R$ 48.890,40

06/04/2021 11:07:50:287 ARESPB SEGURANCA PRIVADA EIRELI - ME

R$ 60.000,00

07/04/2021 16:44:00:300 OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME

R$ 53.871,60

08/04/2021 08:25:05:615 DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA

R$ 52.810,18

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:
Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância
eletrônica a distância, denominado monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de
vistoria de pronta resposta por 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana,
com fornecimento de equipamentos, mediante comodato, instalação e configuração do
sistema de alarme, para execução da segurança eletrônica das instalações, móveis,
equipamentos e documentos constantes nas dependências da COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA CINEP situado a Av. Feliciano Cirne, 50 Jaguaribe
João Pessoa-PB.
Data-Hora

Fornecedor

Lance

08/04/2021 12:33:49:873 ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME

R$ 17.400,00

08/04/2021 12:33:28:502 LEONARDO SOUZA FARIAS DE ALBUQUERQUE

R$ 17.600,00

08/04/2021 12:17:01:785 NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA

R$ 51.400,00

08/04/2021 12:16:37:195 ALAMO - SEGURANCA ELETRONICA LTDA

R$ 51.600,00

07/04/2021 15:20:17:596 ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

R$ 84.000,00

08/04/2021 11:34:08:256 RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA

R$ 365.000,00

Lote (2) - Contratação de empresa especializada em vigilância armada conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento, visando a proteção:
01 (um) Posto de vigilância armada, diurno de segunda-feira a sexta-feira das (09:00 às
18:48) horas, resguardada 1 (uma) hora para o almoço, na escala de serviço 5X2,
totalizando 44 (quarenta e quatro) horas semanais nas dependências da COMPANHIA DE
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DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA CINEP situado a Av. Feliciano Cirne, 50 Jaguaribe
João Pessoa-PB.
Data-Hora

Fornecedor

Lance

08/04/2021 11:24:32:075 GLAD SERVICO DE SEGURANCA PRIVADA LTDA

R$ 37.980,00

08/04/2021 11:21:27:992 WEIDER SEGURANCA PRIVADA EIRELI EPP

R$ 38.180,00

08/04/2021 11:17:58:423 ARESPB SEGURANCA PRIVADA EIRELI - ME

R$ 40.100,00

08/04/2021 11:18:43:448 DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA

R$ 41.790,00

08/04/2021 11:17:22:769 EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA.

R$ 48.500,00

08/04/2021 11:13:38:056 5S SEGURANCA DE VALORES EIRELI - ME

R$ 48.706,92

08/04/2021 11:17:06:191 OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME

R$ 49.500,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 08/04/2021, às 12:38:00 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de vigilância eletrônica a distância, denominado monitoramento
remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta por 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 7 (sete) dias por semana, com fornecimento de equipamentos, mediante comodato,
instalação e configuração do sistema de alarme, para execução da segurança eletrônica das
instalações, móveis, equipamentos e documentos constantes nas dependências da
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA CINEP situado a Av. Feliciano Cirne,
50 Jaguaribe João Pessoa-PB. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo
da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No
dia 13/04/2021, às 15:05:11 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 13/04/2021, às 15:05:11 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de vigilância eletrônica a distância, denominado monitoramento
remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta por 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 7 (sete) dias por semana, com fornecimento de equipamentos, mediante comodato,
instalação e configuração do sistema de alarme, para execução da segurança eletrônica das
instalações, móveis, equipamentos e documentos constantes nas dependências da
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA CINEP situado a Av. Feliciano Cirne,
50 Jaguaribe João Pessoa-PB. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.
O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora, do lote I, no Certame em alento a
empresa ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME, com o valor total, após a
etapa de lances, de R$ 17.400,00 (dezassete mil e quatrocentos reais). No dia 28/05/2021,
às 14:03:11 horas, a situação do lote foi finalizada.
01/06/2021

Página 3 de 7

No dia 28/05/2021, às 14:03:10 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de vigilância eletrônica a distância, denominado monitoramento
remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta por 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 7 (sete) dias por semana, com fornecimento de equipamentos, mediante comodato,
instalação e configuração do sistema de alarme, para execução da segurança eletrônica das
instalações, móveis, equipamentos e documentos constantes nas dependências da
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA CINEP situado a Av. Feliciano Cirne,
50 Jaguaribe João Pessoa-PB. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo
da alteração foi o seguinte: Adjudico o referido lote.
No dia 28/05/2021, às 14:03:10 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de vigilância eletrônica a distância, denominado monitoramento
remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta por 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 7 (sete) dias por semana, com fornecimento de equipamentos, mediante comodato,
instalação e configuração do sistema de alarme, para execução da segurança eletrônica das
instalações, móveis, equipamentos e documentos constantes nas dependências da
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA CINEP situado a Av. Feliciano Cirne,
50 Jaguaribe João Pessoa-PB. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do
lote da licitação á empresa ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME com o valor
R$ 17.400,00.
No dia 08/04/2021, às 11:30:50 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada
em vigilância armada conforme condições, quantidades, exigências e estimativas,
estabelecidas neste instrumento, visando a proteção: 01 (um) Posto de vigilância armada,
diurno de segunda-feira a sexta-feira das (09:00 às 18:48) horas, resguardada 1 (uma) hora
para o almoço, na escala de serviço 5X2, totalizando 44 (quarenta e quatro) horas semanais
nas dependências da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA CINEP situado
a Av. Feliciano Cirne, 50 Jaguaribe João Pessoa-PB. - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 13/04/2021, às 15:06:40 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 13/04/2021, às 15:06:40 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada
em vigilância armada conforme condições, quantidades, exigências e estimativas,
estabelecidas neste instrumento, visando a proteção: 01 (um) Posto de vigilância armada,
diurno de segunda-feira a sexta-feira das (09:00 às 18:48) horas, resguardada 1 (uma) hora
para o almoço, na escala de serviço 5X2, totalizando 44 (quarenta e quatro) horas semanais
nas dependências da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA CINEP situado
a Av. Feliciano Cirne, 50 Jaguaribe João Pessoa-PB. - a situação do lote foi alterada para:
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declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora, do lote II, no
Certame em alento a empresa GLAD SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, com o
valor total, após a etapa de lances, de R$ 37.980,00 (trinta e sete mil, novecentos e oitenta
reais). No dia 27/05/2021, às 10:21:39 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 27/05/2021, às 10:21:39 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada
em vigilância armada conforme condições, quantidades, exigências e estimativas,
estabelecidas neste instrumento, visando a proteção: 01 (um) Posto de vigilância armada,
diurno de segunda-feira a sexta-feira das (09:00 às 18:48) horas, resguardada 1 (uma) hora
para o almoço, na escala de serviço 5X2, totalizando 44 (quarenta e quatro) horas semanais
nas dependências da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA CINEP situado
a Av. Feliciano Cirne, 50 Jaguaribe João Pessoa-PB. - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o referido lote. No dia
27/05/2021, às 10:22:03 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 27/05/2021, às 10:22:03 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada
em vigilância armada conforme condições, quantidades, exigências e estimativas,
estabelecidas neste instrumento, visando a proteção: 01 (um) Posto de vigilância armada,
diurno de segunda-feira a sexta-feira das (09:00 às 18:48) horas, resguardada 1 (uma) hora
para o almoço, na escala de serviço 5X2, totalizando 44 (quarenta e quatro) horas semanais
nas dependências da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA CINEP situado
a Av. Feliciano Cirne, 50 Jaguaribe João Pessoa-PB. - a situação do lote foi alterada para:
declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor a GLAD
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. No dia 28/05/2021, às 14:03:47 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 28/05/2021, às 14:03:47 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada
em vigilância armada conforme condições, quantidades, exigências e estimativas,
estabelecidas neste instrumento, visando a proteção: 01 (um) Posto de vigilância armada,
diurno de segunda-feira a sexta-feira das (09:00 às 18:48) horas, resguardada 1 (uma) hora
para o almoço, na escala de serviço 5X2, totalizando 44 (quarenta e quatro) horas semanais
nas dependências da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA CINEP situado
a Av. Feliciano Cirne, 50 Jaguaribe João Pessoa-PB. - a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o referido lote.
No dia 28/05/2021, às 14:03:47 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada
em vigilância armada conforme condições, quantidades, exigências e estimativas,
estabelecidas neste instrumento, visando a proteção: 01 (um) Posto de vigilância armada,
diurno de segunda-feira a sexta-feira das (09:00 às 18:48) horas, resguardada 1 (uma) hora
para o almoço, na escala de serviço 5X2, totalizando 44 (quarenta e quatro) horas semanais
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nas dependências da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA CINEP situado
a Av. Feliciano Cirne, 50 Jaguaribe João Pessoa-PB. - pelo critério de menor preço, foi
adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLAD SERVICO DE SEGURANCA
PRIVADA LTDA com o valor R$ 37.980,00.
No dia 28/05/2021, às 14:30:01 horas, a autoridade competente da licitação - ROMULO
SOARES POLARI FILHO - alterou a situação da licitação para homologada.
Diante do registro de intenção do representante GEOVANA KARLA MARACAJA RAMOS
da empresa ARESPB SEGURANCA PRIVADA EIRELI - ME no lote (2) - Contratação de
empresa especializada em vigilância armada conforme condições, quantidades, exigências
e estimativas, estabelecidas neste instrumento, visando a proteção: 01 (um) Posto de
vigilância armada, diurno de segunda-feira a sexta-feira das (09:00 às 18:48) horas,
resguardada 1 (uma) hora para o almoço, na escala de serviço 5X2, totalizando 44
(quarenta e quatro) horas semanais nas dependências da COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA CINEP situado a Av. Feliciano Cirne, 50 Jaguaribe
João Pessoa-PB., em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para
apresentação formal das razões e contra razões do recurso.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.
ARY DE ASSUNCAO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS
Pregoeiro da disputa
ROMULO SOARES POLARI FILHO
Autoridade Competente
DIEGO FERREIRA DA COSTA
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
17.310.402/0001-95 5S SEGURANCA DE VALORES EIRELI - ME
00.149.706/0001-10 ALAMO - SEGURANCA ELETRONICA LTDA
02.715.056/0001-58 ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME
00.716.656/0001-05 ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
21.119.443/0001-76 ARESPB SEGURANCA PRIVADA EIRELI - ME
25.320.846/0001-30 DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA
35.290.931/0002-37 EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA.
23.370.473/0001-86 GLAD SERVICO DE SEGURANCA PRIVADA LTDA
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40.820.216/0001-18 LEONARDO SOUZA FARIAS DE ALBUQUERQUE
02.201.535/0001-56 NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
18.905.384/0001-57 OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME
05.291.944/0001-89 RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA
08.705.015/0001-67 WEIDER SEGURANCA PRIVADA EIRELI EPP
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