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Ata de abertura dos Envelopes contendo Documentação, Propostas de Preços e 

Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 36/2018 - CISAMUSEP. 

 

 Ao 01 (primeiro) dia do mês de Novembro de 2018, às 09h, na sala de 

Licitações do CISAMUSEP, na presença da Sr.ª Presidente da Comissão e 

Advogado do CISAMUSEP, foi instalada a presente sessão de abertura dos 

envelopes de Proposta Comercial e Documentação, referente ao Processo nº 

36/2018 - CISAMUSEP, que tem por objeto a seleção das melhores propostas para 

a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança e 

vigilância patrimonial realizado por pessoal treinado e credenciado, através de 

vigilância armada e desarmada, com fornecimento de mão de obra, uniformes, 

equipamentos de proteção individual – EPI e demais equipamentos necessários à 

perfeita execução do serviço e serviço de monitoramento eletrônico 24 (vinte e 

quatro) horas de alarme e câmeras, com o fornecimento dos equipamentos da 

central de alarme em regime de comodato com sistema de comunicação GPRS 

(General Packet Radio Service) e manutenção das câmeras e sensores de alarme 

nas dependências do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 

Paranaense – CISAMUSEP – Maringá/PR, devidamente autorizado pelos ditames 

da Lei Federal nº 8.666/1993. Abertos os trabalhos, a Comissão atestou a 

apresentação de protocolo de recebimento da documentação, exigida pelo Edital, 

dos proponentes, representados pelas empresas: CNPJ: 02.906.848/0001-00 – 

PRESTSEG VIGILANCIA LTDA - ME, representada por ROBERTO HENRIQUE 

DE ANDRADE E SILVA, portador do CPF n° 074.010.489-65; CNPJ: 

04.048.628/0001-18 – INVIOLÁVEL SEGURANÇA LTDA, representada por ALEX 

CRISTIANO TIEPPO, portador do CPF nº 072.143.889-01; CNPJ: 

01.850.613/0001-80 – ROSSIL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - ME, 

representada por ROSSIL JOSÉ CRUZ, portador do CPF nº 391.575.719-53. 

Constatou-se que a empresa INVIOLÁVEL SEGURANÇA LTDA não apresentou no 

momento do credenciamento a declaração de requisitos habilitatórios exigida 

conforme item 8.2 do Edital que foi firmada no início da sessão pelo credenciado 

conforme item 8.2.1 do Edital. Ato contínuo, após verificação do número suficiente 

de participantes, deu-se a abertura dos Envelopes nº 01 contendo as propostas de 

preços, as quais foram conferidas e rubricadas pela Comissão e prepostos 

presentes. Constatou-se que as empresas INVIOLÁVEL SEGURANÇA LTDA e 

ROSSIL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - ME apresentaram propostas de 

preços contendo erros de soma dos valores totais que foram corrigidos 

automaticamente pela Comissão de Licitação conforme item 11.4 do Edital. O valor  

correto da empresa INVIOLÁVEL SEGURANÇA LTDA é de R$ 451.499,60 

(quatrocentos e cinquenta e um mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta 

centavos) e da empresa ROSSIL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA – ME é de R$ 

424.400,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais). A empresa 

ROSSIL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA – ME foi desclassificada, pois não 

apresentou as três planilhas de composição de custos e formação de preços 

conforme solicitado no item 17.2 do Anexo I do Edital. A sessão foi suspensa às 10h 

para análise das planilhas de composição de custos e formação de preços das 
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proponentes com retorno previsto para o dia 06 (seis) de Novembro de 2018 (terça-

feira) às 09h. 

 
COMISSÃO: 
 
 
RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
Pregoeira 
 

ALESSANDRA DE OLIVEIRA 
BORGONHONI CARDOSO 
Membro 
 
 

CARMELITO JUNIOR DELCIELO BENALI 
Membro 
 

THAÍS GONÇALVES 
Suplente 
 

 
PARTICIPANTES: 
 
 
 
CNPJ: 02.906.848/0001-00 – PRESTSEG VIGILANCIA LTDA - ME, representada por 
ROBERTO HENRIQUE DE ANDRADE E SILVA, portador do CPF n° 074.010.489-65. 
 
 
 
CNPJ: 04.048.628/0001-18 – INVIOLÁVEL SEGURANÇA LTDA, representada por ALEX 
CRISTIANO TIEPPO, portador do CPF nº 072.143.889-01. 
 
 
 
CNPJ: 01.850.613/0001-80 – ROSSIL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - ME, 
representada por ROSSIL JOSÉ CRUZ, portador do CPF nº 391.575.719-53 


