
 

1 

 

 
 

Ata da segunda sessão abertura dos Envelopes contendo Documentação, Propostas de 
Preços e Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 03/2016-CISAMUSEP. 

Aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2016, às 14h, na sala de Licitações do 

CISAMUSEP, foi retomada a presente sessão para continuidade da abertura dos envelopes de 

proposta comercial e documentação, referente ao Processo nº 03/2016 – CISAMUSEP, para 

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

administrativa, consultórios médicos, centro cirúrgico e clínica odontológica), conservação predial e 

copeiragem, com fornecimento de mão de obra, uniformes, Equipamentos de Proteção Individual e 

demais necessários á perfeita execução dos serviços, 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: 15.641.016/0001-50 – DELTA – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME 

representada por ROGERIO SOARES DOS SANTOS, portador de CPF nº 025.569.179-38, CNPJ: 

11.017.341/0001-96 – ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, representada por 

JOÃO PEDRO MORI, portador de CPF nº 027.008.139-95 e CNPJ: 13.982.206/0001-06 – 

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

portador de CPF nº 800.702.219-87. Em razão da convocação as empresas: CNPJ: 

05.448.187/0001-04, TOTAL CLEANING SERVIÇOS LTDA – ME; CNPJ: 79.283.065/0003-03 – 

ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 10.606.246/0001-65 – LIMPOLON 

SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ: 17.632.895/0001-80 – JM DIBA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA – ME não estiveram presentes e não protocolaram a documentação exigida na ata 

datada de 1º/03/2016. As licitantes presentes vistaram a documentação apresentada. Indagados 

quanto a eventual incorreção da documentação, não houve manifestação das licitantes presentes. Da 

análise das planilhas de preços, as licitantes presentes ficaram cientes quanto aos valores 

apresentados pelas concorrentes: sendo, DELTA – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – ME 

apresentou o valor de R$ 289.572,60 (duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e dois 

reais e sessenta centavos), a empresa MULTISERV – SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA – ME o valor 

de R$ 310.122,24 (trezentos e dez mil, cento e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos) e a 

empresa ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA o valor de R$ 323.760,12 

(trezentos e vinte e três mil, setecentos e sessenta reais e doze centavos). Ato contínuo, em razão da 

notificação recebida às 14h07min quanto ao cumprimento de medida liminar, concedida nos autos de 

mandado de segurança nº 0001540-21.2016.8.16.0190, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Maringá, 

em favor da empresa licitante ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, determinando a 

suspensão do procedimento licitatório em questão, a Sra. Pregoeira determinou a suspensão da 

presente licitação na fase em que se encontra. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente 

sessão às 14h41min. 
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Pregoeira 
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PAULA HELOISE BOSON 
Membro 
 
 
LAIS CRISTINE PILGER 
Membro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 
Suplente 
 
 
PARTICIPANTES: 
 
 
CNPJ: 11.017.341/0001-96 – ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, 
representada por JOÃO PEDRO MORI, portador de CPF nº 027.008.139-95; 
 
 
CNPJ: 13.982.206/0001-06 – MULTISERV – SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - ME 
representada por EDSON PINHEIRO DIAS, portador de CPF nº 800.702.219-87; 
 
 
CNPJ: 15.641.016/0001-50 – DELTA – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME representada 
por ROGERIO SOARES DOS SANTOS, portador de CPF nº 025.569.179-38. 


