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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 08h, na sala de Licitações do 

CISAMUSEP, na presença da Sr.ª Presidente da Comissão e de acordo com o Despacho para 

Providências emitido em 1º de dezembro de 2014 foi instalada nova  sessão de abertura do envelope 

de Proposta Comercial e Documentação, referente 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. Abertos os trabalhos, a Comissão atestou o recebimento dos envelopes nº
s
 

01 e 02 apresentados pelas empresas: CNPJ: 14.143.759/0001-38 - SOARES SEGURANÇA 

PRIVADA LTDA - ME representada por IGOR PEREIRA DOS SANTOS LUZ, portador de CPF nº 

007.280.539-00, CNPJ: 02.906.848/0001-00 – PRESTSEG VIGILÂNCIA LTDA – ME, representada 

por ANDREIA DE PAULA GUIMARÃES, portadora de CPF nº 017.018.629-64, CNPJ: 

10.852.997/0001-61 – ONDREPSB PR SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, representada por 

GILMAR PEREIRA DIAS, portador de CPF nº 929.202.849-91;  Ato contínuo, após verificação do 

número suficiente de participantes, deu-se a abertura do Envelope nº 01 contendo a proposta de 

preço e documentação de qualificação técnica, as quais foram conferidas e rubricadas pela Comissão 

e prepostos presentes. A Pregoeira indagou aos representantes sobre eventual observação a constar 

em ata, a empresa SOARES SEGURANÇA PRIVADA LTDA pleiteou pela desclassificação das 

empresas ONDREPSB PR SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA e PRESTSEG VIGILÂNCIA LTDA – 

ME devido inexistência dos itens Insalubridade e Auxílio Creche na Planilha de Composição de 

Preços de ambas as empresas, uma vez que consta na tabela do Sindicato da Categoria. A empresa 

PRESTSEG VIGILÂNCIA LTDA – ME pleiteou pela desclassificação da empresa SOARES 

SEGURANÇA PRIVADA LTDA, uma vez que, esta deixou de apresentar a documentação de 

qualificação técnica juntamente com a Proposta de Preços, no Envelope nº 01. Examinadas as 

propostas de preços, verificou-se que a Empresa SOARES SEGURANÇA PRIVADA LTDA – ME 

deixou de apresentar a documentação de qualificação técnica exigida no item 13 do Edital de Pregão 

Presencial nº 25/2014, razão pela qual foi desclassificada nos termos do item 13.10 do referido Edital. 

Nos termos do item 16 do Edital foi concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das 

razões de recurso, ficando as demais licitantes intimadas a apresentar contrarrazões no mesmo 

prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente. Às 08h40min a Pregoeira declarou 

a suspensão da sessão por 1h para análise detalhada da documentação.  
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RAFAELA KOGA PETRULIO 
Pregoeira 
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CAROLINE JURAZEQUI DE OLIVEIRA 
Membro 
 
 
GUSTAVO SENA MARTINS 
Membro 
 
 

LAÍS CRISTINE PILGER 
Membro 
 
 

 
 
PARTICIPANTES: 
 
 
 
CNPJ: 14.143.759/0001-38 - SOARES SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME representada por 
IGOR PEREIRA DOS SANTOS LUZ, portador do CPF/MF nº 007.280.539-00; 
 
 
 
 
 
 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; 
 
 
 
 
 


