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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

Diretoria de Licitações

Despacho - SEE/SUAG/DILIC Brasília-DF, 19 de julho de 2021.

PROCESSO SEI nº 00080-00103132/2021-37

Referência: Pedido de Proposta nº 02/2021

 

À SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,

 

Versa o presente processo sobre pedido formulado pela Diretoria de Compras e Serviços -
DICOS, a qual solicita a Contratação Emergencial, por Dispensa de Licitação, nos termos do inciso IV, Art.
24, da Lei nº 8.666/1993, de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada  (letal e
não letal) e supervisão motorizada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos nas
Ins�tuições Educacionais, Unidades Orgânicas e Coordenações Regionais de Ensino da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, nos postos atualmente abrangidos pelo contrato nº 22/2015,
conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

A Subsecretaria de Administração Geral nos termos de sua competência autorizou a
Contratação Emergencial, conforme despacho DOC SEI Nº 65233386, cujo valor es�mado para 180 (cento
e oitenta) dias é de R$ 43.783.519,44 (quarenta e três milhões setecentos e oitenta e três mil quinhentos
e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), conforme pesquisa de preços realizada pela Diretoria de
Compras e Serviços (SEI nº 65079702).

 Nesse sen�do, foi elaborado pela Comissão especial de Licitação, Pedido de Proposta nº
02/2021 (SEI nº 65804520) e disponibilizado o aviso no DOU, Jornal de Grande Circulação
65864572, 65868058 e 65878965, bem como  encaminhamento por e-mail às empresas do ramo,
conforme DOC SEI 65864411 e 66101740.  e no Site da Secretaria de Estado de Educação visando dar
maior Publicidade ao procedimento, com recebimento das propostas até às 10h00 do dia 19/07/2021.

Manifestou interesse em apresentar proposta as empresas GLOBAL SEGURANÇA LTDA (SEI
nº 66101850) com valor global da proposta de R$ 43.706.672,88; e  CONFEDERAL VIGILÂNCIA E
TRANSPORTE DE VALORES LTDA (SEI nº 66101945), com valor global da proposta de R$ 43.782.982,08
conforme relatado em ata de abertura acostada ao SEI 64650426.

Após a abertura das propostas, a comissão especial de licitação classificou as empresas por
ordem de preço, e tendo em vista que a empresa GLOBAL SEGURANÇA LTDA apresentou o menor preço,
procedemos com  a análise dos documentos de habilitação e verificou-se que os documentos
apresentados atendiam os requisitos estabelecidos no edital.

Os autos foram subme�dos para a Diretoria de Compras e Serviços - DICOS para proceder
a análise da proposta e planilhas de preços apresentada pela empresa GLOBAL SEGURANÇA LTDA (SEI
nº 66101850) com valor global da proposta de R$ 43.706.672,88 a qual emi�u parecer técnico (SEI nº
66113452) aprovando a proposta de preços e planilhas apresentadas tendo em vista que estas estava
compa�vel com as exigências do Projeto Básico e anexos (SEI nº 65300377).

Ressaltamos que os valores ofertados encontram-se abaixo do es�mado no Projeto
Básico 0,18%, ou seja, R$ 76.846,56 (setenta e seis mil oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e
seis centavos) .

Desta forma submetemos para essa Subsecretaria a proposta da empresa GLOBAL
SEGURANÇA LTDA (SEI nº 66101850) com valor global da proposta de R$ 43.706.672,88, para
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con�nuidade do feito.

 

DANIEL RIEHL

Presidente

 

ALTAIR DA SILVA TEIXEIRA

Membro

 

DIEGO FERNANDEZ GOMES

Membro

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL RIEHL - Matr.0246626-0, Assessor(a)
Especial, em 19/07/2021, às 17:08, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por ALTAIR DA SILVA TEIXEIRA - Matr. 00359327,
Diretor(a) de Compras e Serviços, em 19/07/2021, às 17:08, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DIEGO FERNANDEZ GOMES - Matr. 02398796,
Diretor(a) de Licitações, em 19/07/2021, às 17:11, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
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