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Ata de abertura dos Envelopes contendo Documentação, Propostas de Preços e 
Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 03/2016-CISAMUSEP. 

Ao 01 (primeiro) dia do mês de março de 2016, às 09h, na sala de Licitações do 

CISAMUSEP, foi instalada a presente sessão de abertura dos envelopes de proposta comercial e 

documentação, referente ao Processo nº 03/2016 – CISAMUSEP, que tem como objeto a contratação 

de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza geral (área administrativa, 

consultórios médicos, centro cirúrgico e clínica odontológica), conservação predial e copeiragem, com 

fornecimento de mão de obra, uniformes, Equipamentos de Proteção Individual e demais necessários 

á perfeita execução do serviços, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e 

higiene nas dependências do CISAMUSEP - Maringá/PR, devidamente autorizado pelos ditames da 

Lei Federal nº 8.666/93. Abertos os trabalhos, a Comissão atestou a apresentação de protocolo de 

recebimento da documentação, exigida pelo edital, dos proponentes, representados pelas empresas: 

CNPJ: 15.641.016/0001-50 – DELTA – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME representada por 

ROGERIO SOARES DOS SANTOS, portador de CPF nº 025.569.179-38, CNPJ: 79.283.065/0003-

03 – ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, representada por ANA PAULA DE SOUSA 

COSTA, portadora de CPF nº 824.071.779-91, CNPJ: 11.017.341/0001-96 – ONDREPSB PR 

LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, representada por JOÃO PEDRO MORI, portador de 

CPF nº 027.008.139-95, CNPJ: 05.448.187/0001-04, TOTAL CLEANING SERVIÇOS LTDA - ME, 

representada por CINTYA GABRIELA PESTANA, portador do CPF nº 883.844.629-68, CNPJ: 

10.606.246/0001-65, LIMPOLON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, representada por MARIA DE 

LOURDES SERRI MANZALI, portador do CPF nº 677.851.159-15, CNPJ: 17.632.895/0001-80 – JM 

DIBA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, representada por JORGE MARCELO DIBA, 

portador de CPF nº 031.459.609-70 e CNPJ: 13.982.206/0001-06 – MULTISERV – SERVIÇOS 

INTEGRADOS LTDA - ME representada por EDSON PINHEIRO DIAS, portador de CPF nº 

800.702.219-87. Antes de dar início à sessão a Pregoeira esclareceu aos licitantes presentes que 

após questionamento realizado por e-mail em 29/02/2016 pela empresa ORBENK ADMINISTRAÇÃO 

E SERVIÇOS LTDA e informação obtida junto a Receita Federal na data de ontem, com base no 

entendimento emitido pelo TCU de acordo com o Acórdão nº 2.798/2010 – Plenário.  “determinada 

empresa optante do Simples pode participar de licitações cujo objeto seja a prestação de serviços 

vedados pela LC 123/2006. Indagados quanto a eventual incorreção da documentação vistada 

(credenciamento e envelopes 1 e 2) a empresa ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 

arguiu que a empresa Delta -  apresentou Credenciamento datado de 25 de fevereiro de 2015. Em 

defesa a empresa DELTA – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – ME arguiu que a autenticação 

está datada de 26/02/2016. Por decisão unânime a Pregoeira e Comissão aceitou a documentação 

da licitante. Após análise da documentação do credenciamento, verificou-se a falta de condição de 

participação das empresas DELTA – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – ME, TOTAL CLEANING 

SERVIÇOS LTDA – ME e JM DIBA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME com base no item 6.2 

do Edital, em virtude de incompatibilidade do objeto social da empresa com o objeto da licitação, 

razão pela qual foram desclassificadas. 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. 
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A Pregoeira indagou aos representantes sobre eventual observação a constar em ata, havendo 

manifestação das empresas: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA: com relação a 

empresa LIMPOLON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA a planilha não está de acordo com o edital; O 

uniformes, EPIs e equipamentos está cotado em apenas um item no valor total de R$ 20,00 (vinte 

reais); os tributos cotados de forma incorreta e os atestados de capacidade técnica não estão 

cumprindo às exigências do edital. Com relação a empresa MULTISERV – SERVIÇOS 

INTEGRADOS LTDA - ME os tributos federais estão incorretos, não considerando insalubridade para 

a copeira, a planilha não está nos moldes do edital e quanto aos atestados não possui nenhum que 

cumpra os requisitos do edital. Quanto à ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA 

a planilha não está de acordo com o exigido em edital e o valor cotado para equipamentos é 

considerado inexequível. A empresa ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA 

arguiu que a empresa LIMPOLON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA não possui atestado de 

capacidade técnica para a copeira, bem como a empresa MULTISERV – SERVIÇOS INTEGRADOS 

LTDA - ME não cotou o item insalubridade para a copeira. A empresa LIMPOLON SERVIÇOS DE 

LIMPEZA LTDA arguiu que a empresa MULTISERV – SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - ME utilizou 

os benefícios do Simples Nacional, mas não cotou os encargos de forma correta e deixou de cotar o 

item insalubridade para a copeira. Ainda, arguiu que o atestado possui o item copeiragem, 

caracterizando inadimplência com a Receita Federal em virtude de optar pelo Simples Nacional. A 

empresa ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA considerou um valor proporcional para a 

insalubridade, de modo que no edital prevê 20% do valor do salário mínimo nacional e foi cotado o 

valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Às 11h45min a Pregoeira declarou a suspensão da 

sessão para análise detalhada da documentação, com retorno previsto para às 15h. Com a 

assinatura da ata as empresas dão-se por intimadas quanto ao horário marcado para a continuidade 

da sessão. 
 
 

COMISSÃO: 
 

 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
Pregoeira 
 
 
CAROLINE JURAZEQUI DE OLIVEIRA 
KLICHOWSKI 
Membro 
 
 
PAULA HELOISE BOSON  
Membro 
 

LAIS CRISTINE PILGER 
Membro 
 
 
NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 
Suplente 
 
 
 
 
 

 

PARTICIPANTES: 
 
CNPJ: 15.641.016/0001-50 – DELTA – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME representada 
por ROGERIO SOARES DOS SANTOS, portador de CPF nº 025.569.179-38; 
 
 
CNPJ: 79.283.065/0003-03 – ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, representada 
por ANA PAULA DE SOUSA COSTA, portadora de CPF nº 824.071.779-91; 
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CNPJ: 11.017.341/0001-96 – ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, 
representada por JOÃO PEDRO MORI, portador de CPF nº 027.008.139-95; 
 
 
CNPJ: 05.448.187/0001-04, TOTAL CLEANING SERVIÇOS LTDA - ME, representada por 
CINTYA GABRIELA PESTANA, portador do CPF nº 883.844.629-68; 
 
 
CNPJ: 10.606.246/0001-65, LIMPOLON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, representada por 
MARIA DE LOURDES SERRI MANZALI, portador do CPF nº 677.851.159-15; 
 
 
CNPJ: 17.632.895/0001-80 – JM DIBA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, 
representada por JORGE MARCELO DIBA, portador de CPF nº 031.459.609-70; 
 
 
CNPJ: 13.982.206/0001-06 – MULTISERV – SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - ME 
representada por EDSON PINHEIRO DIAS, portador de CPF nº 800.702.219-87. 


