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Ata de Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 36/2018-CISAMUSEP. 
 
 Aos 06 (seis) dias do mês de novembro de 2018, às 09h, na sala de Licitações do 
CISAMUSEP, na presença do Advogado do CISAMUSEP, reuniram-se a Pregoeira e os 
membros da Equipe de Apoio para dar continuidade aos procedimentos referentes 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 8.666/93. 
Cumpre recordar que a suspensão foi ocasionada pela necessidade de análise da planilha de 
composição de custos e formação de preços e memória de cálculo da empresa classificada em 
primeiro lugar PRESTSEG VIGILANCIA LTDA - ME. Iniciada a reunião, a Pregoeira relatou o 
comparecimento das seguintes 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. 
Diante da análise constatou-se que: A) na planilha de composição de custos e formação de 
preços dos vigilantes noturno e diurno 12x36, no Módulo I (composição da remuneração), letra 
H, foi calculado o DSR (descanso semanal remunerado), porém o parágrafo único do artigo 59–
A da Lei nº 13.467/2017, de 13/07/2017, prevê que a remuneração mensal pactuada pelo horário 
de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso abrange os 
pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados. B) Há 
divergência de valores entre a planilha de composição de custos e formação de preços e a 
memória de cálculo, na planilha do vigilante diurno e noturno 12x36 no valor total do submódulo 
II.1, sendo na memória de cálculo o valor de R$ 475.80 (vigilante diurno) e R$ 536,90 (vigilante 
noturno) e na planilha de composição de custos e formação de preços o valor de R$ 475,81 
(vigilante diurno) e R$ 536,91 (vigilante noturno). C) Referente ao vigilante diurno 5x2 
(desarmado) foi constatado que no Módulo V (insumos diversos), letra C da planilha de 
composição de custos e formação de preços, foi calculado o valor de R$ 18,33 referente à 
equipamento de proteção individual (colete) e no Módulo V (insumos diversos), letra B da 
planilha de composição de custos e formação de preços, foi calculado o valor de R$ 5,29 
referente à capa de colete. Na Memória de Cálculo estes itens estão contemplados na planilha 
de Composição Vigilante Operacional Desarmado. D) No Módulo 6 (custos indiretos, tributos e 
lucro) da planilha de composição de custos e formação de preços, letra A, constatou que foi 
calculado o percentual de 5% referente aos custos indiretos, porém na memória de cálculo não 
foi justificada a origem do percentual. E) No Módulo 6 (custos indiretos, tributos e lucro) da 
planilha de composição de custos e formação de preços, letra C, foram incluídos os seguintes 
tributos CSLL e IRPJ, porém na memória de cálculo não foi justificada a metodologia e a alíquota 
aplicada. Diante do exposto e conforme item 11.3 do Edital, em que os erros no preenchimento 
da planilha de composição de custos e formação de preços não são motivos suficientes para 
desclassificação da proposta quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de 
majoração do preço, procedeu-se a abertura do Envelope nº 02 – Documentos de Habilitação a 
qual foi conferida e rubricada pela Comissão e pelos representantes das proponentes. 
Examinada a documentação, a Comissão julgou habilitada a empresa PRESTSEG VIGILANCIA 
LTDA – ME. Considerando ajustes a serem realizados na planilha de composição de custos e 
formação de preços e na memória de cálculo e verificando que tais ajustes não implicam 
majoração do preço ofertado, determinou-se com base no item 11.2.2 do Edital que a empresa 
licitante proceda a correção dos itens indicados pela Pregoeira no prazo de 03 (três) dias úteis. 
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Nada mais havendo a tratar, é suspensa a reunião às 09h40min e lavrada a presente Ata que vai 
assinada pela Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio.  
 
COMISSÃO: 

 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
Pregoeira 
 

 

CARMELITO JUNIOR DELCIELO BENALI 
Membro 
 

ALESSANDRA DE OLIVEIRA BORGONHONI 
CARDOSO 
Membro 
 

THAÍS GONÇALVES 
Suplente 
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