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Ata de Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 46/2018-CISAMUSEP. 
 
 Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2018, às 14h30min, na sala de Licitações 
do CISAMUSEP, na presença da Sra. Presidente da Comissão de Licitações do CISAMUSEP, 
reuniram-se a Pregoeira e os membros da Equipe de Apoio para dar continuidade aos 
procedimentos referentes ao Processo nº 46/2018 - CISAMUSEP, que tem por objeto a seleção 
das melhores propostas para a contratação de empresa especializada para a 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, devidamente autorizado pelos ditames da Lei Federal nº 8.666/93. 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 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA. Iniciada a reunião, a Pregoeira relatou o comparecimento das seguintes 
empresas: CNPJ: 79.283.065/0003-03 – ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, 
representada por JOSÉ MIGUEL PUNDECK, portador do CPF nº 751.256.849-53. Diante da 
análise constatou-se que: A) na Memória de Cálculo nos módulos 2, 3, 4 e 6 não foram 
apresentados os cálculos para obtenção dos valores que constam na planilha de composição de 
custos e formação de preços. B) na Memória de Cálculo no módulo 3 não apresentou a origem 
dos percentuais, os quais são distintos entre os cargos. C) no módulo 4 da planilha de 
composição de custos e formação de preços, o cálculo para obtenção do custo total está errado 
para os cargos de servente com cumulação de copeira e encarregado. D) No Módulo 6 da 
planilha de composição de custos e formação de preços foi aplicado o percentual de 19,15% 
para os cargos de servente e servente com cumulação de função de copeira e percentual de 
20,8935648% para o cargo de encarregada, entretanto, não apresentou o cálculo no qual mostra 
a origem do percentual e o motivo da diferença entre os cargos. E) apresentou cópia da GFIP 
competente ao mês de Outubro de 2018, porém no item 11.3 do Edital foi solicitada a cópia da 
última GFIP. Diante disto a Pregoeira e os membros da Equipe de Apoio decidiram por 
desclassificar a empresa ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA com base nos itens 
2 e 3 do Anexo X cumulado com os itens 11.2.1 e 11.3.1 do Edital. A empresa ORBENK 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA manifestou intenção de recurso quanto aos motivos que 
geraram a sua desclassificação. Fica concedido o prazo de 03 (três) dias para a empresa 
apresentar as razões do recurso conforme item 17.1 do Edital. 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. 
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