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

Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 30/2017-CISAMUSEP. 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2017, às 09h, na sala de Licitações do 

CISAMUSEP, na presença da Sr.ª Presidente da Comissão foi instalada a presente sessão 

de abertura dos envelopes de Proposta Comercial e Documentação, referente 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. Abertos os trabalhos, a Comissão atestou a apresentação de 

protocolo de recebimento da documentação, exigida pelo Edital, dos proponentes, 

representados pelas 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.  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. A empresa ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA argumentou a 

respeito de irregularidades na planilha de composição de custos e formação de preços da 

empresa G.F. DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 

alegando que a mesma apresentou salários e benefícios referentes à Convenção Coletiva 

do ano de 2016, o valor de uniformes e EPIs e equipamentos inexequível, o valor do lucro 

não cobre as despesas de IR e CSLL, devido por optantes por lucro presumido, não 

apresentou memória de cálculo detalhado conforme anexo X, não demonstrando a formação 

de preço de uniforme, EPIs, equipamentos, férias e outros tributos e despesas, limitando-se 

a transcrever o anexo X sem personalizar e justificar valores, não apresentou fator 

multiplicador para chegar ao valor final do RAT ajustado. Solicitou ainda diligencia referente 

ao Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa Uzinas Chimicas Brasileiras S.A. 

alegando que no ano de início do contrato de serviço prestado, a empresa não possuía 

como objeto a prestação de serviços de limpeza. Entretanto, foi constatado que a empresa 

incluiu o referido objeto no ano de 2010, sendo que o contrato com a empresa Uzina 

Chimicas Brasileiras S.A. se estendeu até o ano de 2016, cumprindo, portanto, o tempo 

mínimo de 3 (três) anos conforme solicitado no item 13.3 do Edital, sendo indeferido o 

pedido. Mencionou referente a empresa C. S. CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – EPP  

alegando que a mesma apresentou o valor de uniformes e EPIs e equipamentos 

inexequível, o valor do lucro não cobre as despesas de IR e CSLL, devido por optantes por 

lucro presumido, não apresentou memória de cálculo detalhado conforme anexo X, não 

demonstrando a formação de preço de uniforme, EPIs, equipamentos, férias e outros 

tributos e despesas, limitando-se a transcrever o anexo X sem personalizar e justificar 

valores, não apresentou fator multiplicador para chegar ao valor final do RAT ajustado. A 

empresa G.F. DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA alegou 

quanto a planilha da empresa ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA referente 
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ao PIS e COFINS, cujo índice apresentado foi de 7.6% quando o correto é de 7.65%. A 

empresa C. S. CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – EPP alegou quanto a planilha da 

empresa G.F. DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA que 

utilizou os valores de salários e benefícios da Convenção Coletiva de 2016. Após anotados 

os questionamentos a Pregoeira informou que as planilhas serão analisadas posteriormente 

e que serão verificadas as alegações para esclarecimentos na próxima sessão. 

Procedendo-se com abertura de etapa de lances e suspendeu a sessão às 12h20min para 

análise das planilhas de composição de custos e formação de preços das proponentes com 

retorno previsto para o dia 19 (dezenove) de Outubro de 2017 (quinta-feira) às 08h30min. 
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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.   
 


