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Ata de abertura dos Envelopes contendo Documentação, Propostas de Preços e 

Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 02/2019 - CISAMUSEP. 

 

 Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2019 às 09h, na sala de 

Licitações do CISAMUSEP, na presença da Sr.ª Presidente da Comissão e Advogado 

do CISAMUSEP, foi instalada a presente sessão de abertura dos envelopes de Proposta 

Comercial e Documentação, referente ao Processo nº 02/2019 - CISAMUSEP, que tem 

por 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, 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: 05.322.150/0001-35 – INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, representada por 

JULIO CESAR CAMPANHONI, portador do CPF n° 555.358.019-68; CNPJ: 

26.498.095/0001-09 – UNIJPE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, representada 

por PAULO ERCEGO, portador do CPF nº 039.960.029-98; CNPJ: 79.283.065/0003-

03 – ORBENK – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, representada por JOÃO 

MIGUEL PUNDECK, portador do CPF nº 157.139.709-49; CNPJ: 13.982.206/0001-06 

– MULTISERV – SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - ME, representada por EDSON 

PINHEIRO DIAS, portador do CPF n° 800.702.219-87 e CNPJ: 03.116.865/0001-06 – 

ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA, representada por PABLO HENRIQUE 

OLACIDO PIZA, portador do CPF n° 008.327.769-20. Constatou-se que as empresas 

INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA e MULTISERV – SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA – 

ME não apresentaram no ato do credenciamento a declaração de cumprimento dos 

requisitos habilitatórios, e a empresa ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA apresentou 

o documento sem assinatura, entretanto seus representantes legais credenciados a 

firmaram no início da sessão conforme item 8.2.1 do Edital. A empresa VP DE 

OLIVEIRA SERVIÇOS EIRELI - ME chegou às 08h45min e conforme o item 1 do edital 

as propostas de preços e os documentos de habilitação serão recebidos até às 

08h30min, deste modo não participará do certame. A empresa UNIJPE SERVIÇOS E 

TRANSPORTES LTDA pede descredenciamento do certame por não atender o item 14.2 e 

14.2.1 do edital. O representante legal da empresa UNIJPE SERVIÇOS E TRANSPORTES 

LTDA se retirou da sessão. Ato contínuo, após verificação do número suficiente de 

participantes, deu-se a abertura dos Envelopes nº 01 contendo as propostas de preços, 

as quais foram conferidas e rubricadas pela Comissão e prepostos presentes. O 

representante legal da empresa ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA arguiu que o 

representante da empresa ORBENK – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA fotografou a 

planilha de preços da empresa INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, o representante legal da 

empresa MULTISERV – SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA – ME relatou que o 

representante da empresa ORBENK – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA estava com 

o celular na mão, mas que não sabe ao certo se tirou foto ou não, o representante da 
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empresa INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA relatou que estava assinando os documentos 

no momento e não viu o acontecido, o representante da empresa ORBENK – 

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA disse que não tirou foto mas estava usando o 

celular na mão. O representante da empresa ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA 

solicitou a desclassificação da empresa ORBENK – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 

pelo fato ocorrido. A Pregoeira e Comissão decidiram por desclassificar a empresa 

ORBENK – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA conforme item 7.3 do Edital e o 

representante da empresa ORBENK – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA alegou que 

não ligou o celular e relatou que a Pregoeira e Comissão de Licitação não viram o alegado. 

A sessão foi suspensa às 10h27min para análise das planilhas de composição de custos 

e formação de preços e memória de cálculo das empresas com retorno previsto para o 

dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2019 (quarta-feira) às 08h30min. 

 

COMISSÃO: 

 

 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 

Pregoeira 

 

ALESSANDRA DE OLIVEIRA 

BORGONHONI CARDOSO 

Membro 

 

 

CARMELITO JUNIOR DELCIELO BENALI 

Membro 

 

THAÍS GONÇALVES 

Membro 

 

 

PARTICIPANTES: 

 

 

CNPJ: 05.322.150/0001-35 – INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, representada por JULIO 

CESAR CAMPANHONI, portador do CPF n° 555.358.019-68; 

 

 

CNPJ: 79.283.065/0003-03 – ORBENK – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, 

representada por JOÃO MIGUEL PUNDECK, portador do CPF nº 157.139.709-49; 

 

 

CNPJ: 13.982.206/0001-06 – MULTISERV – SERVIÇOS INTEGRADO LTDA - ME, 

representada por EDSON PINHEIRO DIAS, portador do CPF n° 800.702.219-87; 

 

 

CNPJ: 03.116.865/0001-06 – ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA, representada por 

PABLO HENRIQUE OLACIDO PIZA, portador do CPF n° 008.327.769-20. 


