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Ata de Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 02/2019-CISAMUSEP. 
 
 Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2019, às 09h, na sala de Licitações do 

CISAMUSEP, na presença da Sra. Presidente da Comissão de Licitações e advogado do 

CISAMUSEP, reuniram-se a Pregoeira e os membros da Equipe de Apoio para dar continuidade 

aos procedimentos referentes 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. 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 das empresas INVIOLÁVEL SERVIÇOS 

LTDA, MULTISERV – SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA – ME, ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS 

LTDA. Iniciada a reunião, a Pregoeira relatou o comparecimento das seguintes empresas: 

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 JOSÉ 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. Reiniciada a sessão a comissão deu ciência de decisão da Pregoeira que não 

conheceu o pedido de representação/petição apresentado pela empresa ORBENK 

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, entregando para o representante da referida empresa 

cópia da decisão e despacho de fundamentação, do qual recebeu cópia e dá o seu ciente neste 

ato. Diante da análise da planilha de composição de custos e formação de preços da empresa 

ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA constatou-se que A) no submódulo 2.3 da planilha de 

composição de custos e formação de preços foram incluídos os itens seguro de vida e o fundo 

de formação profissional, porém não constam estes itens na memória de cálculo. B) No módulo 

3 (Aviso prévio indenizado e trabalhado), na Memória de Cálculo não consta a metodologia 

utilizada para compor as fórmulas e a base de cálculo não corresponde ao solicitado no Edital, 

pois não levou em consideração o 13º e o adicional de férias; no item B (incidência do FGTS) 

não explicou a metodologia para compor a fórmula e os percentuais da memória de cálculo estão 

diferentes da planilha de composição de custos e formação de preços; no item C (multa do 

FGTS) não explicou a metodologia para compor a fórmula. C) No submódulo 4.1, item B 

(ausências legais) e item D (ausência por acidente de trabalho) os percentuais apresentados na 

memória de cálculo não correspondem ao apresentado na planilha de composição de custos e 

formação de preços; quanto à incidência dos encargos o valor correto seria de 36,8%, conforme 

informado no item 2.2, entretanto na planilha de composição de custos e formação de preços 

consta o percentual de 9,48%; na planilha de composição de custos e formação de preços da 

servente com cumulação de copeira a soma do submódulo 4.1 está errada. D) No módulo 5 

quanto aos uniformes da servente com cumulação de copeira na memória de cálculo consta o 

valor de R$ 9,40 e na planilha de composição de custos e formação de preços foi informado o 

valor de R$ 8,40; quanto ao avental o Edital solicitava duas unidades, porém foi realizado o 

cálculo para apenas uma unidade; quanto ao EPI, na memória de cálculo foi estimado um par de 
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luva, mas o cálculo foi realizado levando em consideração dois pares de luva; quanto ao EPI do 

encarregado, no Edital foi solicitado uma unidade do óculos de proteção e uma unidade do 

avental impermeável mas foi calculado duas unidade para cada um destes itens. E) No módulo 6 

os custos indiretos para todos os cargos o valor apresentado na  planilha de composição de 

custos e formação de preços não corresponde ao apresentado na memória de cálculo; não foi 

possível identificar a base de cálculo utilizada para o cálculo do lucro e dos tributos. Diante da 

análise da planilha de composição de custos e formação de preços da empresa MULTISERV – 

SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - ME constatou-se que A) Na planilha de composição de 

custos e formação de preços não há cálculo de incidência dos encargos sobre 13º e adicional de 

férias. B) No submódulo 2.3 do vale transporte não foi apresentada memória de cálculo e 

também não apresentou o valor referente ao auxílio alimentação nas férias. C) No módulo 3 

(Aviso prévio indenizado e trabalhado) não consta a metodologia utilizada e os valores em todo o 

módulo. D) No submódulo 4.1 não apresentou os valores para composição da memória de 

cálculo. E) No submódulo 4.2 não aplica-se multa de FGTS sobre o módulo 4 e não aplicou-se a 

incidência dos encargos sobre os custos de reposição. F) No quadro resumo do módulo 4 da 

planilha de composição de custos e formação de preços não aplica-se intrajornada sobre o 

módulo 4, conforme descrito no quadro resumo de tal módulo. G) No módulo 6 não apresentou 

memória de cálculo referente aos custos indiretos. Diante da análise da planilha de composição 

de custos e formação de preços da empresa INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA constatou-se que 

A) Foram apresentadas planilhas referente à 07 serventes sem insalubridade, 01 servente com 

periculosidade, 02 serventes com insalubridade, 01 servente com cumulação de função de 

copeira sem insalubridade e 01 encarregado sem insalubridade, sendo que a previsão do Edital 

era de todos os cargos com adicional de insalubridade. B) No submódulo 2.3 letra E (outros) não 

colocou o auxílio alimentação nas férias e o fundo de formação profissional. C) No submódulo 

3.1 e 3.2 ambos letra A não especificou a metodologia na memória de cálculo. D) No submódulo 

4.1 não apresentou valores para afastamento por doença, ausências legais, licença maternidade 

e paternidade; e na letra B do mesmo submódulo não apresentou metodologia. E) No módulo 5 

letra A (uniformes) foi calculado o mesmo valor para todos os cargos, porém os uniformes são 

distintos entre os cargos, e foi provisionado o valor apenas para 06 meses e no cálculo final foi 

considerado 12 meses. F) No módulo 5 na letra C (EPI) foi calculado o mesmo valor para todos 

os cargos, porém os EPI’S são distintos entre os cargos, e não foi calculado o valor do item 

óculos de proteção G) No submódulo 2.3 o valor do vale transporte informado foi de R$ 3,70 e 

atualmente a TCCC pratica o valor de R$ 3,90, o cálculo do vale transporte foi igual para todos 

os cargos, porém o valor referente ao encarregado tem que ser diferente, uma vez que o índice 

(6%) é aplicado sobre o salário base. H) No módulo 6 não foi apresentada a metodologia dos 

custos indiretos. Diante disto a Pregoeira e os membros da Equipe de Apoio decidiram por 

desclassificar as empresas ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA, MULTISERV – SERVIÇOS 

INTEGRADOS LTDA – ME e INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA com base nos itens 2 e 3 do 

Anexo X cumulado com o item 11.2.1 do Edital, restando assim o Pregão Fracassado. A 

empresa ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA manifestou intenção de recurso tendo em vista 

que não concorda com os apontamentos da comissão de licitação e irá fazer a contestação dos 

apontamentos dentro do prazo legal. A empresa MULTISERV – SERVIÇOS INTEGRADOS 

LTDA – ME manifestou intenção de recurso tendo em vista que não concorda com os 

apontamentos da comissão de licitação e irá fazer a contestação dos apontamentos dentro do 

prazo legal. A empresa INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA manifestou intenção de recurso tendo 

em vista que não concorda com os apontamentos da comissão de licitação e irá fazer a 

contestação dos apontamentos dentro do prazo legal. A empresa ORBENK – ADMINISTRAÇÃO 

E SERVIÇOS LTDA manifestou intenção de recurso quanto à sua desclassificação pelo motivo 
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constante em Ata. 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. 

 
COMISSÃO: 

 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
Pregoeira 
 

 

CARMELITO JUNIOR DELCIELO BENALI 
Membro 
 

ALESSANDRA DE OLIVEIRA BORGONHONI 
CARDOSO 
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 JOSÉ 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  
 
 
CNPJ: 03.116.865/0001-06 – ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA, representada por 
PABLO HENRIQUE OLACIDO PIZA, portador do CPF n° 008.327.769-20. 
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