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DESPACHO CONCLUSIVO DO PREGÃO 
 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O TERMINAL 
RODOVIÁRIO DE VITÓRIA 
 
 
A Comissão Permanente de Licitação – CPL/SEMOBI vem apresentar o 
resumo do referido Pregão Eletrônico finalizado por meio do aplicativo “Sistema 
Integrado de Gestão Administrativa – SIGA”. 
 
Informamos que no dia 03 de agosto às 14:00 horas foi aberta a sessão pública 
do pregão eletrônico 003/2021, o qual foi lote único. No referido lote 001 
tivemos 15 (quinze) licitantes, os quais somente 12 (doze) na disputa de 
lances, no qual obtivemos uma economia de 18,19%; Depois de encerrada a 
fase competitiva foi iniciada a fase de arremate, na qual apresentamos a 
contraproposta, em seguida iniciou a fase de habilitação, onde convocamos a 
empresa a apresentar os documentos conforme o prazo do edital. (vide ata da 
sessão – peça #82) 
 
Após a fase de arremate, imprimimos a relação de participantes (peça #62) e o 
histórico de lances (peça #63); do fornecedor com melhor oferta, imprimimos a 
proposta (peça #64), termo de credenciamento (peça #66), termo de 
habilitação (peça #65) e as certidões e índices (peça #80).  
 
Na análise da documentação, verificou que a 1ª colocada apresentou toda 
documentação (peças #68 a 75) exigida no Edital de Pregão Eletrônico 
003/2021. Em atendimento ao item 19.1 do Edital, a comissão encaminhou e-
mail (peça #81) informando data e hora em que declarará o vencedor do 
certame, por conseguinte a empresa Tecnus Segurança e Vigilância Armada 
Ltda foi declarada vencedora do lote por esta CPL. 
 
Após a fase de habilitação, obtivemos um recurso (peças #87), assim 
suspendemos o lote para análise do referido recurso e a contrarrazão (peças 
#88). 
 
Posteriormente ao julgamento (peças #86) da comissão de licitação, que com 
base no disposto no item 22.5 do Edital, resolveu pela improcedência recursal 
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mantendo a habilitação, logo a empresa Tecnus Segurança e Vigilância 
Armada Ltda foi declarada vencedora do lote por esta CPL. Assim dando 
prosseguimento ao certame, o lote foi adjudicado. A ata (peça # 94) foi 
assinada por todos os membros, dessa forma encerramos o pregão. 
 
Após a conclusão da fase pregão, no processo administrativo efetuamos a 
apuração dos resultados (peças # 90 a 93) gerando assim a ordem de serviço 
(peça # 95). O resultado da licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado – 
DIO. 
 
 
 

Vitória/ES, 14 de setembro de 2021. 

 

 

Ketrin Kelly Alvarenga 
Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 

 


