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Ata de Realização do Pregão Presencial Nº 04/2018 
 
Às 09:30h do dia 26 de setembro de 2018, reuniu-se o Pregoeiro deste Tribunal, Sr. Carlos Magno 
Rehem Dantas e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo  Ato 156/2016 da 
Presidência deste Tribunal, para em atendimento às disposições contidas na lei estadual 9.433/05 
e Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93, com suas respectivas modificações, realizar os 
procedimentos relativos ao Pregão Presencial nº 04/2018, referente ao Processo nº 

TCE/006562/2018 cujo objeto é: Contratação e implantação do Sistema de Controle de  
Acesso por Cancelas Eletrônicas e Automatizadas por  meio de TAG’s de aproximação 
veicular, botoeira de acionamento e controle remoto  à distância, para os 
estacionamentos de veículos dos servidores e veícul os oficiais do prédio sede do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE e Tribu nal de Contas dos Municípios do 
Estado da Bahia - TCM, com fornecimento de todos os  equipamentos, instalação, 
configuração e adequação de toda infraestrutura nec essária à instalação do sistema. 
Está incluído no objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
com fornecimento de peças e materiais necessários d urante o período de 36 (trinta e 
seis) meses para o prédio TCE/TCM, situado na Av.4 nº495 – Plataforma 5, Centro 
Administrativo da Bahia - CAB, assim como treinamen to de 10 (dez) pessoas, com no 
mínimo 8 (oito) horas aula, para conhecimento e ope ração do sistema, conforme as 
especificações estabelecidas no Termo de Referência  e seus ANEXOS. Após fazer 
explanações sobre o Pregão, o Pregoeiro declarou aberta a sessão. A seguir, ele e a equipe de 
apoio efetuaram o credenciamento da empresa interessada. 
 
CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA , CNPJ nº 17.026.364/0001-
43, com sede na Rua Raimundo da Conceição Tabireza, 779, Casa, Centro, CEP 42.850-
000, Dias D´Ávila/BA, (71)3367-1333, citysegadm@gmail.com, representada por IVANA 
CRISTINA CARDOSO DA SILVA, CPF 839.666.925-20; 
 
Seguiu-se a abertura da sessão, com a entrega da  declaração de pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no edital; foram então recebidos os 
envelopes contendo as propostas de preço e os documentos de habilitação, dando-se 
prosseguimento com a abertura dos preços. Iniciada a etapa de lances, estes ocorreram na 
seguinte ordem : 
 
ITEM 1 -  Contratação e implantação do Sistema de Controle de  Acesso por Canc elas Eletrônicas e Automatizadas  
conforme Edital  

Marca/Modelo PREÇO INCIAL PREÇO FINAL FORNECEDOR 

Ver proposta 129.641,00 123.000,00 CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA 
ELETRÔNICA LTDA 

 

O valor inicial foi reduzido a pedido do Pregoeiro para R$ 123.000,00. 
 

O Pregoeiro analisou as propostas apresentadas, em conjunto com os representantes da 
GERAD/TCE, Marília do Sacramento Gomes Silva e Fernando Libório A. Teixeira, que se 
responsabilizaram pela análise quanto às especificações do objeto e pelos aspectos 
técnicos e opinaram pela aprovação da proposta. 
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Foi analisada a documentação referente à habilitação da empresa classificada com menor 
preço global, estando a mesma de acordo com as exigências do Edital, sendo então 
habilitada. O Pregoeiro então declarou vencedora a empresa CITYSEG SOLUÇÕES EM 
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. 
 
OBJETO: Contratação e implantação do Sistema de Controle de  Acesso por Cancelas Eletrônicas e Automatizadas 
conforme Edital  

ITEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  PREÇO FINAL 
R$ FORNECEDOR / RESULTADO FINAL  

1 Sistema de Controle de Acesso por 
Cancelas Eletrônicas e Automatizadas por 
meio de TAG’s de aproximação veicular, 
botoeira de acionamento e controle remoto 
à distância, para os estacionamentos de 
veículos dos servidores e veículos oficiais 
do prédio sede do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia - TCE e Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia 
- TCM, conforme Edital 

 
 
 
 

123.000,00 

 
 
 
 
CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA 
LTDA 

VALOR TOTAL GLOBAL  123.000,00 

 
Foi oferecido tempo para eventual manifestação de interpor recurso, esclarecendo que a 
não manifestação imediata e motivada implicaria na decadência do direito. Nada havendo a 
acrescentar, o Pregoeiro deu por encerrada a sessão às 10:00h, alertando à empresa 
vencedora que deverá ser entregue em 24 horas a nova proposta com os preços adequados 
ao resultado final do certame, e para constar é lavrada esta Ata que vai assinada pelos 
presentes, pela equipe de apoio e por mim, José Maria Magnavita Filho 
__________________________, que secretariei. 
 
 
Carlos Magno Rehem Dantas – Pregoeiro  ___________________________________ 
 
Aline Erdens Schramm de Rocha - Apoio  __________________________________ 
 
Marília Sacramento Gomes Silva - TCE/GERAD______________________________ 
 
Fernando Libório A. Teixeira - TCE/GERAD_________________________________ 
 
 

PARTICIPANTES 

CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA 

 
 


