
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 08.00221/2019)

 

     às 09:57:29 horas do dia 25/03/2020 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

JANINI FRANCA TIBES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 08.00221/2019 -

2020/149/2019 que tem por objeto REPUBLICAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL

ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO, para atender às UNIDADES DE SAÚDE

E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  SEMUSA, conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Vigilância armada e desarmada, conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II deste Edital, as quais deverão ser,

minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

Lote (2) - Vigilância armada e desarmada, conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II deste Edital, as quais deverão ser,

minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

Lote (3) - Vigilância armada e desarmada, conforme especificações técnicas, unidades e

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/03/2020 13:13:53:514 COLUMBIA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
LTDA  R$ 401.633,82

24/03/2020 18:03:54:542 H R VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME  R$ 401.633,82

23/03/2020 11:22:05:940 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA  R$ 402.078,72

25/03/2020 08:53:37:877 IMPERIAL VIGILANCIA & SEGURANCA PRIVADA LTDA  R$ 4.819.605,84

24/03/2020 12:02:54:353 FBX - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA  R$ 401.633,82

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/03/2020 13:13:53:514 COLUMBIA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
LTDA  R$ 401.131,80

24/03/2020 18:03:54:542 H R VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME  R$ 401.131,80

23/03/2020 11:22:05:940 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA  R$ 401.590,80

25/03/2020 08:53:37:877 IMPERIAL VIGILANCIA & SEGURANCA PRIVADA LTDA  R$ 4.813.581,60

24/03/2020 12:02:54:353 FBX - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA  R$ 401.131,80
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quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II deste Edital, as quais deverão ser,

minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

Lote (4) - Vigilância armada e desarmada, conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II deste Edital, as quais deverão ser,

minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Vigilância armada e desarmada, conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II deste Edital, as quais deverão ser,

minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

Lote (2) - Vigilância armada e desarmada, conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II deste Edital, as quais deverão ser,

minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/03/2020 13:13:53:514 COLUMBIA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
LTDA  R$ 289.622,63

24/03/2020 18:03:54:542 H R VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME  R$ 289.622,63

23/03/2020 11:22:05:940 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA  R$ 289.956,48

25/03/2020 08:53:37:877 IMPERIAL VIGILANCIA & SEGURANCA PRIVADA LTDA  R$ 3.475.471,56

24/03/2020 12:02:54:353 FBX - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA  R$ 289.622,63

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/03/2020 13:13:53:514 COLUMBIA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
LTDA  R$ 400.629,78

24/03/2020 18:03:54:542 H R VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME  R$ 400.629,78

23/03/2020 11:22:05:940 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA  R$ 401.102,88

25/03/2020 08:53:37:877 IMPERIAL VIGILANCIA & SEGURANCA PRIVADA LTDA  R$ 4.807.557,36

24/03/2020 12:02:54:353 FBX - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA  R$ 400.629,78

Data-Hora Fornecedor Lance

25/03/2020 10:46:11:008 COLUMBIA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
LTDA  R$ 393.900,00

25/03/2020 10:56:13:792 IMPERIAL VIGILANCIA & SEGURANCA PRIVADA LTDA  R$ 394.190,00

25/03/2020 10:57:27:129 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA  R$ 394.191,00

25/03/2020 10:45:45:542 H R VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME  R$ 394.200,00

25/03/2020 10:46:45:775 FBX - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA  R$ 395.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/03/2020 11:21:54:820 FBX - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA  R$ 289.400,00

25/03/2020 11:09:58:968 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA  R$ 391.900,00

25/03/2020 11:11:18:181 IMPERIAL VIGILANCIA & SEGURANCA PRIVADA LTDA  R$ 393.700,00

25/03/2020 11:10:13:162 COLUMBIA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
LTDA  R$ 393.900,00
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Lote (3) - Vigilância armada e desarmada, conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II deste Edital, as quais deverão ser,

minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

Lote (4) - Vigilância armada e desarmada, conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II deste Edital, as quais deverão ser,

minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

 

    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 25/03/2020, às 11:14:44 horas, no lote (1) - Vigilância armada e desarmada,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II

deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 03/04/2020, às 15:39:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2020, às 15:39:46 horas, no lote (1) - Vigilância armada e desarmada,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II

deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital; considerando o

25/03/2020 11:10:31:814 H R VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME  R$ 394.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/03/2020 11:29:10:747 IMPERIAL VIGILANCIA & SEGURANCA PRIVADA LTDA  R$ 281.600,00

25/03/2020 11:29:43:951 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA  R$ 281.605,00

25/03/2020 11:29:43:803 COLUMBIA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
LTDA  R$ 284.490,00

25/03/2020 11:30:11:171 H R VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME  R$ 284.700,00

24/03/2020 12:02:54:353 FBX - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA  R$ 289.622,63

Data-Hora Fornecedor Lance

25/03/2020 11:48:05:151 H R VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME  R$ 396.000,00

25/03/2020 12:00:29:702 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA  R$ 397.550,00

25/03/2020 11:59:32:003 IMPERIAL VIGILANCIA & SEGURANCA PRIVADA LTDA  R$ 397.570,00

25/03/2020 11:52:03:589 COLUMBIA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
LTDA  R$ 397.900,00

24/03/2020 12:02:54:353 FBX - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA  R$ 400.629,78
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atendimento exigências e condições editalícias quanto à habilitação minimamente requerida

nos autos, e estando os preços unitários, mensal e anual abaixo do estimado pela

Administração e informados nos autos como máximos admitidos para a Contratação,

conforme RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO anexo ao Sistema, decido Declarar Vencedor do LOTE 01, a empresa

COLUMBIA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA. No dia 03/04/2020, às

16:39:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2020, às 16:39:43 horas, no lote (1) - Vigilância armada e desarmada,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II

deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital, considerando o

atendimento exigências e condições editalícias quanto à habilitação minimamente requerida

nos autos, e estando os preços abaixo do estimado, conforme RELATÓRIO DE ANÁLISE

DE PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO anexo ao Sistema, e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa COLUMBIA SEGURANCA E VIGILANCIA

PATRIMONIAL LTDA, declarada vencedora.

 

    No dia 03/04/2020, às 16:39:43 horas, no lote (1) - Vigilância armada e desarmada,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II

deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa COLUMBIA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

com o valor R$ 393.868,62.

 

    No dia 25/03/2020, às 11:26:45 horas, no lote (2) - Vigilância armada e desarmada,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II

deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 25/03/2020, às 15:02:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/03/2020, às 15:02:31 horas, no lote (2) - Vigilância armada e desarmada,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II

deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o

fornecedor: FBX - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. No dia 03/04/2020, às 15:40:35
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horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2020, às 15:40:35 horas, no lote (2) - Vigilância armada e desarmada,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II

deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital; considerando o

atendimento exigências e condições editalícias quanto à habilitação minimamente requerida

nos autos, e estando os preços unitários, mensal e anual abaixo do estimado pela

Administração e informados nos autos como máximos admitidos para a Contratação,

conforme RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO anexo ao Sistema, decido Declarar Vencedor do LOTE 02, a empresa

PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. No dia 03/04/2020, às 16:40:07

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2020, às 16:40:07 horas, no lote (2) - Vigilância armada e desarmada,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II

deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital, considerando o

atendimento exigências e condições editalícias quanto à habilitação minimamente requerida

nos autos, e estando os preços abaixo do estimado, conforme RELATÓRIO DE ANÁLISE

DE PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO anexo ao Sistema, e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E

SEGURANCA LTDA, declarada vencedora.

 

    No dia 03/04/2020, às 16:40:07 horas, no lote (2) - Vigilância armada e desarmada,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II

deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA com

o valor R$ 390.553,32.

 

    No dia 25/03/2020, às 11:39:04 horas, no lote (3) - Vigilância armada e desarmada,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II

deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 03/04/2020, às 15:41:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 03/04/2020, às 15:41:19 horas, no lote (3) - Vigilância armada e desarmada,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II

deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital; considerando o

atendimento exigências e condições editalícias quanto à habilitação minimamente requerida

nos autos, e estando os preços unitários, mensal e anual abaixo do estimado pela

Administração e informados nos autos como máximos admitidos para a Contratação,

conforme RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO anexo ao Sistema, decido Declarar Vencedor do LOTE 03, a empresa

IMPERIAL VIGILANCIA & SEGURANCA PRIVADA LTDA. No dia 03/04/2020, às 16:40:36

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2020, às 16:40:36 horas, no lote (3) - Vigilância armada e desarmada,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II

deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital, considerando o

atendimento exigências e condições editalícias quanto à habilitação minimamente requerida

nos autos, e estando os preços abaixo do estimado, conforme RELATÓRIO DE ANÁLISE

DE PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO anexo ao Sistema, e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa IMPERIAL VIGILANCIA & SEGURANCA

PRIVADA LTDA, declarada vencedora.

 

    No dia 03/04/2020, às 16:40:36 horas, no lote (3) - Vigilância armada e desarmada,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II

deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa IMPERIAL VIGILANCIA & SEGURANCA PRIVADA LTDA com o

valor R$ 281.599,78.

 

    No dia 25/03/2020, às 12:03:56 horas, no lote (4) - Vigilância armada e desarmada,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II

deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 03/04/2020, às 15:42:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 03/04/2020, às 15:42:06 horas, no lote (4) - Vigilância armada e desarmada,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II

deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital; considerando o

atendimento exigências e condições editalícias quanto à habilitação minimamente requerida

nos autos, e estando os preços unitários, mensal e anual abaixo do estimado pela

Administração e informados nos autos como máximos admitidos para a Contratação,

conforme RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO anexo ao Sistema, decido Declarar Vencedor do LOTE 04, a empresa H R

VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME. No dia 03/04/2020, às 16:41:19 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2020, às 16:41:19 horas, no lote (4) - Vigilância armada e desarmada,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II

deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital, considerando o

atendimento exigências e condições editalícias quanto à habilitação minimamente requerida

nos autos, e estando os preços abaixo do estimado, conforme RELATÓRIO DE ANÁLISE

DE PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO anexo ao Sistema, e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa H R VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,

declarada vencedora.

 

    No dia 03/04/2020, às 16:41:19 horas, no lote (4) - Vigilância armada e desarmada,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e II

deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa H R VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME com o valor R$

395.999,48.

 

    No dia 25/03/2020, às 15:02:31 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - FBX - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, no lote (2) -

Vigilância armada e desarmada, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades

definidas nos Anexos I, I-A e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente,

observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa FBX - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA,

com fundamento no subitem 8.2., I do Edital, devido ao e-mail recebido no dia 25.03.2020,

as 11h17m, pelo e-mail: contratos@fbxseguranca.com.br, relatando o que segue: �
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Informamos que houve um erro de digitação no momento do lance para o Lote 2, pois

achávamos que estávamos no lote 3. Este valor ofertado para lote 2 é inviável e inexequível,

não paga nem os custos. Esta licitante para não atrapalhar o bom andamento do certame,

não encaminhará a proposta e os documentos solicitados, conforme solicitado no portal de

licitações.� Ressaltando que o Instrumento Convocatório dispõe que não caberá desistência

após a abertura das propostas, a licitante fica sujeita a sanções previstas na legislação.

 

    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.

 

JANINI FRANCA TIBES

Pregoeiro da disputa

 

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI

Autoridade Competente

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
02.050.778/0001-30 COLUMBIA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

12.159.225/0002-55 FBX - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

10.739.606/0001-05 H R VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME

10.760.842/0001-03 IMPERIAL VIGILANCIA & SEGURANCA PRIVADA LTDA

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
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