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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO SETENT. PARANAENSE

O PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL TEM COMO OBJETO A SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS 

PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA GERAL (ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, CENTRO 

CIRÚRGICO, SALAS DE EXAMES, ÁREA EXTERNA, BANHEIROS, ENTRE OUTROS), ASSEIO, 

CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES, 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À 

PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE 

SALUBRIDADE E HIGIENE NAS DEPENDÊNCIAS DO CISAMUSEP - MARINGÁ/PR.

Menor Preço GlobalSessão Única
Nº da Ata

 3 

 / 

05/07/2019 09:00

Pregoeiro(a)

 RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE - Resolução nº 5/2019  de  08/01/2019

Reuniram-se na sala de licitações do CISAMUSEP, a Pregoeira, os Membros da Equipe de Apoio, para 

realizar os procedimentos relativos ao referido Pregão Presencial. 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 M A V DA SILVA - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ME. Inicialmente, em 

conformidade com as disposições contidas no Edital, a Pregoeira abriu, no horário preestabelecido, a 

sessão pelo sistema, com a presença dos representantes das empresas ORBENK ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA, NILTON DOS SANTOS 48760340959 e M A V DA SILVA - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

- ME, ausentes as demais licitantes, e relatou o recebimento tempestivamente da Planilha de Composição 

de Custos e Formação de Preços e Memória de Cálculo da empresa M A V DA SILVA - SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS - ME. Diante da análise da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços e 

Memória de Cálculo da empresa M A V DA SILVA - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ME constatou-se que 

A) No Submódulo 2.2 (Encargos previdenciários e FGTS) da Planilha de Custos e Formação de Preços, 

foi aplicado percentual de 2% referente ao RAT ajustado (RAT 2% x FAP 1%), entretanto, no comprovante 

do SEFIP apresentado pela empresa consta o RAT ajustado de 0% (RAT 0% x FAP 2%). B) No 

Submódulo 2.3 (Benefícios Mensais e Diários) itens C (Exames admissionais) e D (Seguro de Vida) da 

Planilha de Custos e Formação de Preços, não são considerados benefícios, tais itens devem compor o 

valor do item Custos Indiretos no Módulo 6. C) No Módulo 3, item A (Aviso Prévio Indenizado) da Memória 

de Cálculo para o cargo de servente, o cálculo na memória tem como resultado o valor de R$ 6,51, 

entretanto, na planilha consta o valor de R$ 5,42. Para o cargo de servente com cumulação de função de 

copeira, o cálculo na memória tem como resultado o valor de R$ 6,90, entretanto, na planilha consta o 

valor de R$ 5,73. Para o cargo de encarregado, o cálculo na memória tem como resultado o valor de R$ 

7,80, entretanto, na planilha consta o valor de R$ 6,48. D) Nos Módulo 3, item C (Incidência da Multa e 

CS s/ FGTS incidente no API) para o cargo de encarregado, o cálculo na memória tem como resultado o 

valor de R$ 0,53, entretanto, na planilha consta o valor de R$ 0,26. E) No Módulo 3, item D.1 (Aviso 

Prévio Trabalhado) para o cargo de servente, o cálculo na memória tem como resultado o valor de R$ 

30,11, entretanto, na planilha consta o valor de R$ 28,01. Para o cargo de servente com cumulação de 

função de copeira, o cálculo na memória tem como resultado o valor de R$ 31,87, entretanto, na planilha 

consta o valor de R$ 29,65. Para o cargo de encarregado, o cálculo na memória tem como resultado o 

valor de R$ 36,06, entretanto, na planilha consta o valor de R$ 33,54. F) No Módulo 3, item E (Incidência 

dos Encargos) Para o cargo de servente, o cálculo está errado. O valor correto é R$ 9,09. G) No Módulo 

3, item F (Multa sobre FGTS) Para o cargo de servente, o cálculo na memória tem como resultado o valor 

de R$ 1,00, entretanto, na planilha consta o valor de R$ 1,01. Para o cargo de servente com cumulação 

de função de copeira, na memória consta o percentual de 0,077% e na planilha consta o percentual de 

0,77%; o cálculo na memória tem como resultado o valor de R$ 1,05, entretanto, na planilha consta o 

valor de R$ 10,59. Para o cargo de encarregado, na memória consta o percentual de 0,077% e na 
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planilha consta o percentual de 0,77%; o cálculo na memória tem como resultado o valor de R$ 1,19, 

entretanto, na planilha consta o valor de R$ 11,98. H) No submódulo 4.1, item A (Substituto de Férias) a 

provisão para pagar o titular já foi contemplada no item B do submódulo 2.1 (férias e adicional de férias), 

no qual também foram provisionados os encargos sobre este item. Portanto, esta verba não deverá ser 

considerada novamente neste tópico; não foi possível identificar a que corresponde o valor de 2,78 

considerado no cálculo; para o cálculo deste item, na planilha consta a informação de que a base de 

cálculo é composta pela remuneração acrescida do 13º salário, férias e 1/3 de férias, entretanto, o 

cálculo foi realizado considerando somente o valor correspondente à remuneração. I) No submódulo 4.1, 

item F (Licença Maternidade) no cálculo deste item nos cargos de servente e copeira, na planilha consta 

a informação de que a base de cálculo é composta pela remuneração acrescida do 13º salário, férias e 

1/3 de férias, entretanto, o cálculo foi realizado considerando somente o valor correspondente à 

remuneração; para o cargo de encarregado, o cálculo apresentado na memória é composto pela 

remuneração acrescida de férias e 1/3 de férias. Não considerou o 13º salário como composição da base 

de cálculo. J) No submódulo 4.1, item C (Licença Paternidade) para o cargo de servente não foi 

apresentado na memória de cálculo o valor final do item, entretanto, o valor consta na planilha. K) No 

Módulo 5, item A (Uniforme) para o cargo de servente a previsão do custo mensal do uniforme deve ser 

realizada individualmente, cuja multiplicação será realizada ao final da apuração do valor da proposta . 

Sendo assim, não se deve considerar neste momento o valor do uniforme para dez funcionários, mas 

apenas para um funcionário. Observa-se que a empresa realizou o cálculo multiplicando o valor anual do 

custo do uniforme pelo número total de serventes a serem contratados (dez). Desta forma, o custo 

mensal do uniforme corresponde a R$ 172,30 dividido por 12 meses, isto é, R$ 14,36; para o cargo 

servente com cumulação de função de copeira a soma dos itens está errada. O correto é R$ 220,30, 

totalizando o valor mensal de R$ 18,36; para o cargo de Encarregado o cálculo considerou apenas 

seismeses de contrato e não doze meses. O cálculo correto corresponde a R$ 237,00 dividido por doze 

meses, totalizando R$ 19,75 por mês. L) No Módulo 5, item B (EPI) observa-se que o cálculo para todos 

os cargos foi realizado considerando a quantidade excedente à sugerida na memória de cálculo. Para o 

cargo de Servente nos dois primeiros itens foi provisionado o custo para apenas um funcionário e nos 

demais itens não consta o cálculo que nos permite identificar o valor total apresentado. M) No Módulo 6, 

item A (Custos Indiretos) apresentou percentual diferente de custos indiretos para cada cargo: servente 

6,3%, copeira 5,5% e encarregado 6,2%. Não foi possível identificar a origem destes índices. N) No 

Módulo 6, item B (Tributos) a memória de cálculo informa que a base de cálculo dos tributos deve ser 

composta pela somatória dos módulos 1, 2, 3, 4 e 5. Entretanto, o cálculo apresentado considerou 

também os valores correspondentes aos custos indiretos e lucro. O) No Módulo 6, item C (Lucro) a 

memória de cálculo informa que a base de cálculo do lucro deve ser composta pela somatória dos 

módulos 1, 2, 3, 4 e 5, acrescida dos custos indiretos e tributos. Entretanto, o cálculo apresentado 

considerou somente a somatória dos módulos elencados acima acrescida dos custos indiretos e não 

considerando o valor dos tributos. Colocada a palavra à disposição dos licitantes presentes em relação 

à avaliação da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços e Memória de Cálculo da 

empresa M A V DA SILVA - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ME, a empresa ORBENK ADMINISTRAÇÃO 

E SERVIÇOS LTDA indagou sobre o não preenchimento do nome da empresa fornecedora do vale 

transporte na Memória de Cálculo, após análise da Pregoeira e Equipe de Apoio decidiu -se quanto à 

desclassificação da empresa M A V DA SILVA - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ME com base no item 

11.2.2 do Edital. Diante da referida desclassificação a Pregoeira abriu o envelope de habilitação da 

empresa classificada em 5º lugar NILTON DOS SANTOS 48760340959 e constatou-se que não foram 

apresentados os seguintes documentos: A) Alvará de Funcionamento, conforme item 13.2.2 do Edital. B) 

Prova de Regularidade com a Fazenda Nacional, conforme item 13.2.3 do Edital. C) Prova de 

Regularidade Relativa à Débitos Trabalhistas, conforme item 13.2.7 do Edital. D) Certidão Negativa de 
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Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, conforme item 13.3.1 do Edital. E) Atestado de Visita 

Técnica, conforme item 14.1 do Edital. F) Atestado de Capacidade Técnica, conforme item 14.2 do Edital. 

G) Cópia da Última GFIP, conforme item 14.4 do Edital, restando desclassificada do certame conforme 

item 14.6 do Edital. Na sequencia a Pregoeira abriu o envelope de habilitação da empresa classificada em 

6º lugar ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA tendo em vista o atendimento satisfatório de 

todos os documentos exigidos, a empresa ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, fica 

ciente que deverá apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis, a Planilha de Composição de Custos e 

Formação de Preços e a Memória de Cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas 

adotadas pela licitante para obtenção dos valores para encargos, insumos e demais componentes da 

Planilha, adequadas aos valores da proposta final para avaliação. A Pregoeira colocou a palavra à 

disposição dos licitantes presentes para manifestação da intenção de recurso, a empresa NILTON DOS 

SANTOS 48760340959 não manifestou intenção de recurso. A empresa ORBENK ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA manifestou intenção de recurso, quanto à proposta comercial em especial: Não 

apresentou o Fundo de Formação Profissional, cláusula 22 da CCT em especial o parágrafo 7º 

deixando de contemplar e preencher item e custo obrigatório no módulo 2 infringindo o item 11 .2.2 do 

Edital; Os valores de tributação estão menor que o percentual informado; Os valores informados para 

o Aviso Prévio Indenizado e Trabalhado no Memorial de Cálculo não batem com o valor informado na 

Planilha de Custos; No Submódulo 2.3 informou o seguro de vida e exames e não informou tais 

rubricas no Memorial de Cálculo, muito menos como elas se originam; Na base de cálculo do Aviso 

Prévio e Aviso Prévio Indenizado informa que deve ser Módulo 1 + Módulo 2.1, porém a empresa no 

Módulo 2.1 deixou de somar a incidência dos encargos 2.2 sobre 13º e Férias; O percentual de RAT 

apresentado foi de 2% típico de empresas optantes pelo Simples Nacional, porém este contrato não 

abriga empresa com tal opção sendo devido o percentual de 3%; Apresentou-se com a opção de lucro 

presumido ao apresentar percentual de 3% para PIS e 0,65 para COFINS, neste caso é devido IR e 

contribuição social sobre o faturamento e tal valor não está coberto por sua taxa de administração. A 

empresa M A V DA SILVA - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ME manifestou intenção de recurso por não 

concordar com o motivo de desclassificação da empresa. Quanto as razões dos recursos manifestados 

nesta Ata, os mesmos deverão ser apresentados no prazo de 03 (três) dias a contar da sessão que 

declarar o vencedor ou declarar fracassado o certame. Fica prevista a próxima sessão para o dia 

12/07/2019 às 09h. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. 

Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitante presente. A Sra. Pregoeira declarou encerrados os trabalhos.

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE - Pregoeiro

Portaria nº 5/2019 de 08/01/2019

ALESSANDRA DE OLIVEIRA BORGONHONI CARDOSO - Membro

Portaria nº 5/2019 de 08/01/2019
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CARMELITO JUNIOR DELCIELO BENALI - Membro

Portaria nº 5/2019 de 08/01/2019

THAIS GONÇALVES - Membro

Portaria nº 5/2019 de 08/01/2019

79.283.065/0001-41 - ORBENK ADIMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

157.139.709-49 - JOSÉ MIGUEL PUNDECK

03.116.865/0001-06 - ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI

055.669.189-05 - RODRIGO DA LUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA

11.920.719/0001-67 - NILTON DOS SANTOS 48760340959

487.603.409-59 - NILTON DOS SANTOS

17.671.290/0001-06 - ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

353.335.078-99 - ANGÉLICA APARECIDA BUENO

05.443.410/0001-20 - PH RECURSOS HUMANOS EIRELI

106.978.389-78 - BRUNO GONÇALVES MOLINA

13.927.764/0001-79 - M A V DA SILVA - SERVICOS TERCEIRIZADOS - ME

954.203.989-15 - MARIA DE FATIMA VIEIRA
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