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Ata de Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 36/2018-CISAMUSEP. 
 
 Aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro de 2018, às 09h, na sala de Licitações 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 ajustes a serem realizados na planilha de composição de custos e formação de preços e na 
memória de cálculo da empresa 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. Ato contínuo a Pregoeira relatou o recebimento tempestivo da 
planilha de composição de custos e formação de preços e da memória de cálculo da empresa 
PRESTSEG VIGILANCIA LTDA – ME com as devidas correções realizadas, conforme 
informado na sessão anterior, restando desta forma habilitada no certame com o valor total de 
R$ 385.482,32 (trezentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois 
centavos). Considerando que não houve manifestação de intenção de recorrer pelo licitante 
presente, a empresa renuncia neste ato ao prazo recursal para fins de produção de todos os 
efeitos legais, 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 KUMAGAE 
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CARMELITO JUNIOR DELCIELO BENALI 
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CARDOSO 
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THAÍS GONÇALVES 
Suplente 
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