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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 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2014, às 09h40min, 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. Indagado pela Equipe de Apoio, o representante legal da empresa 

ONDREPSB PR SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA  confirmou estar cotado o 1% referente ao 

PIS, no entanto, não soube especificar o cálculo apresentado. 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$ 

222.700,00 (duzentos e vinte e dois mil e setecentos 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, verificou-

se que a empresa PRESTSEG VIGILÂNCIA LTDA – ME apresentou a Certidão Narrativa ao 

invés da Certidão Negativa de Débitos Estaduais. Ao consultarmos a CND Estadual online, 

verificamos que a mesma é emitida com a Razão Social Servipol Segurança Eletrônica LTDA. 

Indaga a representante legal sobre a divergência de nomes, esta informou que houve alteração 

no ano de 2009. Por esta razão foi concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação da 

Cópia autenticada do Contrato Social onde consta a alteração da Razão Social de Servipol 

Segurança Eletrônica LTDA para PRESTSEG VIGILÂNCIA LTDA – ME. Considerando que não 

houve manifestação de intenção de recorrer pelos licitantes presentes, o lote foi adjudicado. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira, 

Equipe de Apoio e Licitantes presentes. A Sra. Pregoeira declarou encerrados os trabalhos. 

Todos os lances foram registrados conforme histórico em anexo. 
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RAFAELA KOGA PETRULIO 
Pregoeira 
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Membro 
 
 
 



 

2 

 

 
 
GUSTAVO SENA MARTINS 
Membro 
 
 
 

LAÍS CRISTINE PILGER 
Membro 
 
 
 

 
CENILDA GIBIN ROELES FERRI 
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; 
 
 


