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Ata II de abertura dos Envelopes contendo Documentação, Propostas de Preços e 
Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 30/2017-CISAMUSEP. 

 

 Aos 19 (dezenove) dia do mês de Outubro de 2017, às 08h30min, no 

auditório do CISAMUSEP, foi reaberta a presente sessão para dar continuidade aos 

procedimentos, referentes ao Processo nº 30/2017 - CISAMUSEP, que tem por objeto a 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza geral(área 

administrativa, consultórios médicos e odontológicos, centro cirúrgico, salas de exames 

e área externa), 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 8.666/1993. 

Cumpre recordar que a suspensão foi ocasionada em virtude da necessidade de análise 

das planilhas de composição de custos e formação de preços no envelope nº 1 das 

proponentes, conforme item 13 do Edital. Retomada a sessão com a presença das 

empresas: CNPJ: 18.368.805/0001-58 – C. S. CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - 

EPP, representada por JUNIOR CESAR FERREIRA, portador do CPF n° 

049.156.279-93; CNPJ: 79.283.065/0001-41 – ORBENK ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA, representada por JOSÉ MIGUEL PUNDECK, portadora do CPF nº 

157.139.709-49; CNPJ: 04.043.043/0001-05 – G.F. DA SILVA COMÉRCIO E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, representada por PEDRO HENRIQUE 

PALHARES LOPES DOS SANTOS, portador do CPF nº 407.174.678-56.  Retomada a 

sessão, a Pregoeira e Comissão decidiram quanto à análise das planilhas de 

composição de custos e formação de preços: as empresas C. S. CONSULTORIA E 

SERVIÇOS LTDA – EPP e G.F. DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA apresentaram memória de cálculo, mas não apresentaram a 

metodologia detalhada e as fórmulas adotadas para a obtenção dos valores dos itens da 

planilha de composição de custos e formação de preços dos postos de serviço, 

conforme item 13.6 do edital, sendo desclassificadas conforme item 13.9 do edital. 

Procedendo-se a abertura do Envelope nº 02 com a documentação do proponente, a 

qual foi conferida e rubricada pela Comissão e pelos representantes dos proponentes. 

Examinada a documentação, a comissão julgou habilitada a empresa ORBENK 

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R$ 473.500,00 

(quatrocentos e setenta e três mil e quinhentos reais). Foi encerrada a fase de 

habilitação e dado prosseguimento à sessão. A empresa G.F. DA SILVA COMÉRCIO E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA manifesta a intenção de recurso em vista 

de não estarem sendo cumpridos os princípios da vinculação ao instrumento 

convocatório, da impessoabilidade e objetividade. Ademais, conforme Acórdão 141/2008 

do Tribunal de Contas da União, qualquer dúvida ou erro na planilha pode ser sanado, 

em vista da mesma ser somente um modelo de custos. Por fim, foi infringido o principio 

da livre concorrência no momento em que dois dos três participantes foram, 

erroneamente, desclassificados, permanecendo apenas a licitante ORBENK 

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, a qual presta serviços atualmente. . A empresa 

C. S. CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – EPP manifesta a intenção de recurso em 

razão da sua desclassificação fundamentando que o Edital menciona a não 
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desclassificação por erro de planilha. A empresa ORBENK ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA registra que as demais empresas descumpriram o item 13.6 do 

Edital, portanto devem ser desclassificados conforme item 8.4, visto que deixaram de 

atender as exigências do Edital. O lote foi adjudicado. Nada mais havendo a tratar, 

lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira, Equipe de Apoio e 

Licitantes presentes. A Sra. Pregoeira declarou encerrados os trabalhos. Fica 

consignado que o licitante vencedor entregará a proposta reajustada no prazo máximo 

de 02 (dois) dias úteis contados desta data. Todos os lances foram registrados conforme 

histórico em anexo. 

 

COMISSÃO: 
 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
Pregoeira 
 

ALESSANDRA DE OLIVEIRA BORGONHONI CARDOSO 
Membro 
 

CARMELITO JUNIOR DELCIELO BENALI 
Membro 
 

MATHEUS LUIZ SAITO SOARES 
Membro 
 
PARTICIPANTES: 
 
 
CNPJ: 18.368.805/0001-58 – C. S. CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP, 
representada por JUNIOR CESAR FERREIRA, portador do CPF n° 049.156.279-93. 
 
 
CNPJ: 79.283.065/0001-41 – ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, 
representada por JOSÉ MIGUEL PUNDECK, portadora do CPF nº 157.139.709-49. 
 
 
CNPJ: 04.043.043/0001-05 – G.F. DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA, representada por PEDRO HENRIQUE PALHARES LOPES 
DOS SANTOS, portador do CPF nº 407.174.678-56.   
 
 
 
 


