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Ata de abertura dos Envelopes contendo Documentação, Propostas de Preços e 
Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 25/2014-CISAMUSEP. 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de 2014, às 10h40min, na sala de 

Licitações do CISAMUSEP, na presença da Sr.ª Presidente da Comissão reiniciaram-se os 

trabalhos referentes ao Processo nº 25/2014 - CISAMUSEP, que tem como objeto a contratação 

de empresa especializada para prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial 

realizado por pessoal treinado e credenciado, através de vigilância armada, com fornecimento de 

mão-de-obra, uniformes, EPIs e demais equipamentos necessários à perfeita execução do 

serviço, nas dependências do CISAMUSEP, devidamente autorizado pelos ditames da Lei 

Federal nº 8.666/93. Examinadas as propostas de preços e documentação de qualificação 

técnica das empresas PRESTSEG VIGILÂNCIA LTDA – ME e ONDREPSB PR SISTEMAS DE 

SEGURANÇA LTDA e de acordo com o Edital seguiu-se a seguinte Classificação: PRESTSEG 

VIGILÂNCIA LTDA – ME com o valor total de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil 

reais). Procedendo-se a abertura do Envelope nº 02 com a documentação do proponente, as 

quais foram conferidas e rubricadas pela Comissão e pelos representantes dos proponentes. 

Examinada a documentação, ambas as empresas foram desclassificadas nos termos do item 

12.7, sendo a ONDREPSB PR SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA desclassificada em razão 

da não apresentação do documento exigido no item 12.1.7 e a empresa a PRESTSEG 

VIGILÂNCIA LTDA – ME desclassificada em razão da não apresentação do documento exigido 

no item 12.1.2. Em vista da inexistência de licitantes habilitados a presente licitação restou 

FRACASSADA. 

 
COMISSÃO: 
 
 

RAFAELA KOGA PETRULIO 
Pregoeira 
 
 
 
CAROLINE JURAZEQUI DE OLIVEIRA 
Membro 

GUSTAVO SENA MARTINS 
Membro 
 
 
 

LAÍS CRISTINE PILGER 
Membro 

 
 

PARTICIPANTES: 
 
 
 
 CNPJ: 02.906.848/0001-00 – PRESTSEG VIGILÂNCIA LTDA – ME, representada por 
ANDREIA DE PAULA GUIMARÃES, portadora do CPF/MF nº 017.018.629-64; 
 
 
 
CNPJ: 10.852.997/0001-61 – ONDREPSB PR SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, 
representada por GILMAR PEREIRA DIAS, portador do CPF/MF nº 929.202.849-91; 
 
 


