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Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às dez horas, no Plenarinho Cândido 
Silva - Candinho, do Poder Legislativo, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de 
Licitação, Senhor Edson José Miranda Conceição Betemps, Presidente, Senhor Fábio Fischer, 
Membro, Senhora Tatiana Petrucci Maia Cavalheiro, Secretária, e Senhor Rogério Behrend 
Rodrigues, preposto da empresa RF Prisma Vigilância LTDA – ME, a fim de abrirem os envelopes 
das propostas de preços do processo licitatório de Tomada de Preços 003/2015. Passou-se à 
abertura do envelope da empresa RF PRISMA Vigilância LTDA – ME (protocolo nº 9068/15), 
que apresentou a proposta com o valor global anual de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil 
reais), a planilha de custos e o extrato da convenção coletiva de trabalho 2015/2016. Procedeu-se, 
a seguir, à abertura do envelope da empresa MOBRA Serviços de Vigilância LTDA (protocolo nº 
9070/15), que apresentou a proposta com o valor global anual de R$ 300.876,00 (trezentos mil 
oitocentos e setenta e seis reais), bem como a planilha de custos. Por fim, deu-se a abertura da 
proposta da empresa COMSEG do Sul Vigilância Patrimonial LTDA (protocolo nº 9074/15), na 
qual constatou-se que o objeto descrito na proposta de preços não contempla a totalidade do objeto, 
pois em sua proposta consta apenas 1 (um) posto de vigilância 24 horas, contrariando o item 1.1 
do edital. Além do mais, não apresentou a planilha de custos, exigência constante do item 6.7 do 
edital, imposta pela errata publicada no Diário da Manhã e no Diário Oficial do Estado, ambas 
publicações datadas de 10 de dezembro de 2015, sendo considerada desclassificada. Diante disso, 
esta Comissão declara a empresa RF PRISMA Vigilância LTDA – ME vencedora do certame. 
Abre-se prazo para recurso, conforme legislação vigente. Nada mais havendo a tratar, encerrou-
se a presente reunião às onze horas e trinta minutos e eu, Tatiana Petrucci Maia Cavalheiro, 
Secretária, redigi a presente ata, que será assinada por todos os membros da Comissão Permanente 
de Licitações. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 
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