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Ata II de Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 13/2018-CISAMUSEP. 
 

 Aos 08 (oito) dias do mês de Junho de 2018, às 14h, na sala de Licitações do 
CISAMUSEP, foi instalada a presente sessão para dar continuidade à análise e julgamento dos 
Documentos de Habilitação, referentes ao Processo nº 13/2018 - 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, com fornecimento de mão de obra, uniformes, 
equipamentos de proteção individual – EPI – e demais equipamentos necessários à perfeita 
execução do serviço, nas dependências do CISAMUSEP – Maringá/PR, devidamente autorizado 
pelos ditames da Lei Federal nº 8.666/1993. Retomada a sessão, foi constatado que a empresa 
GENESY VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI não apresentou corretamente a 
memória de cálculo solicitada no item 14.8 do Edital, apresentou apenas o anexo X do Edital 
sem os devidos cálculos com os valores para a formação dos preços de sua proposta ficando 
desclassificada conforme item 14.11 do Edital. A empresa TATICO PERSEG SEGURANÇA 
PRIVADA LTDA – ME alegou que a empresa GENESY VIGILANCIA E SEGURANÇA 

PATRIMONIAL EIRELI não apresentou o comprovante de possuir armas de acordo com a 
Portaria nº 992/DPF/MJ. A empresa LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA não 
apresentou a memória de cálculo devidamente preenchida com os valores especificados de cada 
cálculo da planilha de composição de custos e formação de preços conforme item 14.8, sendo 
desclassificada conforme item 14.11 do Edital. A empresa SEGPLUS SISTEMAS DE 
SEGURANÇA EIRELI não apresentou a Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas e 
memória de cálculo devidamente preenchida com os valores especificados de cada cálculo da 
planilha de composição de custos e formação de preços ficando desclassificada conforme itens 
13.8 e 14.8 do Edital. A empresa TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA – ME não 
apresentou a memória de cálculo devidamente preenchida com os valores especificados de cada 
cálculo da planilha de composição de custos e formação de preços conforme item 14.8, e 
também apresentou o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) com alíquota divergente das 
constantes na planilha de composição de custos e formação de preços e da memória de cálculo, 
sendo desclassificada conforme item 14.11 do Edital. A empresa MODENA SEGURANÇA 
PRIVADA LTDA – EPP não apresentou as seguintes certidões: Prova de regularidade para com 
a Fazenda Estadual conforme item 13.2.4 do Edital, Prova de regularidade para com a Fazenda 
Municipal conforme item 13.2.5 do Edital e a Prova de regularidade relativa ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço conforme item 13.2.6 do Edital e também não apresentou o 
comprovante de possuir armas conforme item 14.6 do Edital, e não apresentou memória de 
cálculo devidamente preenchida com os valores especificados de cada cálculo da planilha de 
composição de custos e formação de preços, conforme item 14.8 do Edital, ficando 
desclassificada conforme itens  13.8 e 14.11 do Edital, respectivamente. A empresa PRESTSEG 
VIGILANCIA LTDA não apresentou a memória de cálculo devidamente preenchida com os 
valores especificados de cada cálculo da planilha de composição de custos e formação de 
preços conforme item 14.8. A empresa TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA – ME 
alegou que a empresa PRESTSEG VIGILANCIA LTDA não apresentou o comprovante de 

possuir armas de acordo com a Portaria nº 992/DPF/MJ. O representante da empresa 
SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI se retirou do Pregão. A empresa MAC 
VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA – ME manifestou intenção de recurso 
devido à desclassificação pela Pregoeira da Planilha de Formação de Custos. A empresa LINCE 
SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA manifestou intenção de recurso pela Planilha de Cálculo 
constante no Anexo X. A empresa PROFORTE S/A TRANSPORTE DE VALORES manifestou 
intenção de recurso contra a desclassificação da empresa com base nos itens 11.2 e 12.1 do 
Edital em referencia, pois o motivo da desclassificação são erros sanáveis que foi a falta da 
proposta com a somatória dos valores e a data de validade da proposta sendo que foi 
apresentado as planilhas de composição de custos e formação de preço. A empresa GENESY 
VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI manifestou intenção de recurso pela 
desclassificação pela Pregoeira pela memória de cálculo. A empresa PRESTSEG VIGILANCIA 
LTDA manifestou intenção de recurso por não estar explícito no Edital os três melhores lances 
ocasionando, de imediato, a desclassificação e contrariando o item 9.4 do Edital. Desta forma, 
fica aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso. Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira, Equipe de 
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Apoio e Licitantes presentes. A Sra. Pregoeira declarou encerrados os trabalhos. Todos os 
lances foram registrados conforme histórico em anexo. 

 

COMISSÃO: 

 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 

Pregoeira 

 

CARMELITO JUNIOR DELCIELO BENALI 

Membro 

ALESSANDRA DE OLIVEIRA BORGONHONI 

CARDOSO 

Membro 

 

MATHEUS LUIZ SAITO SOARES 

Membro 

THAÍS GONÇALVES 

Suplente 

 

 

 

PARTICIPANTES: 

 
CNPJ: 02.906.848/0001-00 – PRESTSEG VIGILANCIA LTDA, representada por ROBERTO 
HENRIQUE DE ANDRADE E SILVA, portador do CPF n° 074.010.489-65.  
 
 
CNPJ: 10.364.152/0003-99 – LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, representada por 
GISLAINE CASSIA DA SILVA, portadora do CPF nº 024.627.189-23. 
 
 
CNPJ: 05.338.024/0001-79 – GENESY VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, 
representada por ADENILTON MATOZO DE SOUZA, portador do CPF nº 025.365.849-76. 
 
 
CNPJ: 15.562.375/0001-12 – MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME, 
representada por MERIEN STEFANI KING, portador do CPF nº 035.700.769-70.  
 
 
CNPJ: 14.849.820/0001-67 – MODENA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP, representada 
por RAFAEL DE ALMEIDA XAVIER, portador do CPF nº 063.871.989-50. 
 
 
CNPJ: 14.795.061/0001-05 – TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME, 
representada por GUILHERME GUSTAVO DE SOUZA GALLO, portador do CPF nº 
078.009.559-66. 
 
 
CNPJ: 00.116.506/0010-51 – PROFORTE S/A TRANSPORTE DE VALORES, representada 
por FERNANDO PINHEIRO, portador do CPF nº 040.299.799-98.   


