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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO SETENT. PARANAENSE

O PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL TEM COMO 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.

Menor Preço GlobalSessão Única
Nº da Ata

 2 

 / 

28/06/2019 14:00

Pregoeiro(a)

 RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE - Resolução nº 5/2019  de  08/01/2019

Reuniram-se na sala de licitações do CISAMUSEP, a Pregoeira, os Membros da Equipe de Apoio e o 

Advogado do CISAMUSEP, para realizar os procedimentos relativos ao referido Pregão Presencial . 

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 da empresa ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS 

EIRELI. Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, a Pregoeira abriu, no 

horário preestabelecido, a sessão pelo sistema, com a presença das empresas ORBENK 

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e NILTON DOS SANTOS 48760340959, ausentes as demais 

licitantes, e relatou o recebimento tempestivamente da Planilha de Composição de Custos e Formação de 

Preços e Memória de Cálculo da empresa ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI. Diante da análise da 

Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços e Memória de Cálculo da empresa ATRATIVA 

SERVIÇOS GERAIS LTDA constatou-se que A) no módulo 1 (Composição da Remuneração) item A da 

Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços para o cargo de Servente com cumulação de 

função, o valor da gratificação não está proporcional à 40 horas semanais (aplicou o valor integral de 44 

horas semanais). B) No submódulo 2.3 (Benefícios Mensais e Diários) item A da Memória de Cálculo em 

todos os cargos o cálculo foi realizado considerando o valor de R$ 3,90 por passagem, entretanto, a partir 

de 14/06/2019 o valor da passagem passou a ser de R$ 4,30. E também constatou-se que para o cargo de 

Servente e Servente com Cumulação o cálculo foi realizado considerando a média de 22 dias de 

trabalho, o que corresponde a 44 passes por mês por funcionário. Entretanto, na fórmula apresentada 

consta a quantidade de 42 passes por mês, o que corresponde a 21 dias de trabalho no mês, sendo 

que para o cargo de Encarregado o cálculo considerando foi de 44 passes por mês. C) No submódulo 

3.1, item A (Aviso Prévio Indenizado) da Memória de Cálculo consta a informação de que o aviso prévio 

indenizado foi calculado baseado no percentual de 5% referente à estimativa de demissão da empresa, 

porém, no submódulo 3.1 item C (Multa sobre o Aviso Prévio Indenizado) da Memória de Cálculo o 

percentual utilizado foi o de 4,45% referente ao universo de pessoas que pedem demissão. Desta forma, a 

empresa trabalhou com dois índices diferentes para o cálculo da mesma modalidade de aviso. D) Nos 

submódulo 3.1, item A (Aviso Prévio Indenizado) e submódulo 3.2, item A (Aviso Prévio Trabalhado) da 

Memória de Cálculo a base de cálculo não incluiu o 13º salário e adicional de férias. E) Nos submódulo 

3.1, item C (Multa Sobre o Aviso Prévio Indenizado) e submódulo 3.2, item C (Multa Sobre o Aviso Prévio 

Trabalhado) da Memória de Cálculo considerou-se o percentual de 40%, entretanto, o valor a ser 

considerado é o de 50% (40% referente à multa acrescido de 10% referente à contribuição social). F) No 

submódulo 4.1 (Custo de Reposição) da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços e 

Memória de Cálculo no item Licença paternidade foi calculada duas vezes com valores distintos para todos 

os cargos. G) No submódulo 4.1 (Custo de Reposição) da Planilha de Composição de Custos e Formação 

de Preços e Memória de Cálculo no item afastamento por doença o campo não foi preenchido. H) No 

submódulo 4.1 (Custo de Reposição) da Memória de Cálculo no item Licença maternidade não é possível 
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identificar a origem do índice 0,0833 utilizado na fórmula do cálculo. I) No submódulo 4.2 (Incidência de 

encargos) da Memória de Cálculo não apresentou o cálculo da incidência dos encargos sobre o custo de 

reposição dos profissionais ausentes, não sendo possível apurar também a origem do índice de 0,231% 

utilizado no cálculo. J) No módulo 5 (Insumos Diversos), item C (Equipamentos de Proteção Individual) 

quanto às luvas de látex foi provisionado apenas 2 luvas de látex por funcionário no ano; quanto a touca 

descartável foi provisionado apenas 1 touca descartável para a Servente com Cumulação de função no 

ano; e quanto ao valor dos óculos de segurança diverge para os cargos de Servente (R$ 6,50) e 

Encarregado (R$ 4,36). K) No módulo 6 (Custos Indiretos, Tributos e Lucro), item A (Custos Indiretos) na 

Memória de Cálculo não apresentou o cálculo utilizado para apurar o índice aplicado nos custos 

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

empresa ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA com base no item 11.2.2 do Edital. Na sequência a 

Pregoeira abriu o envelope de habilitação da empresa classificada em 2º lugar, PH RECURSOS 

HUMANOS EIRELI, e constatou-se que a declaração de que possui pleno conhecimento do local onde 

será realizado o serviço, exigida no item 14.1.4 do Edital, faz menção a outro órgão e número de 

processo, não apresentou documentos que comprovem a prestação de serviços terceirizados por no 

mínimo 3 (três) anos, conforme item 14.2 do Edital, foi apresentado documento pelo período de apenas 2 

(dois) anos e não apresentou cópia da última GFIP ou documento apto a comprovar o RAT ajustado, 

exigido no item 14.4 do Edital, desta forma a empresa PH RECURSOS HUMANOS EIRELI fica 

desclassificada do certame conforme item 14.6 do Edital. Na sequência a Pregoeira abriu o envelope de 

habilitação da empresa classificada em 3º lugar ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA e 

constatou-se que não foi apresentado documentos que comprovem a prestação de serviços terceirizados 

porno mínimo 3 (três) anos, conforme item 14.2 do Edital, foi apresentado documento pelo período de 

apenas 1 (um) ano e 5 (cinco) meses e não apresentou cópia da última GFIP ou documento apto a 

comprovar o RAT ajustado, exigido no item 14.4 do Edital, desta forma a empresa ABSOLLUTA EM 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA fica desclassificada do certame conforme item 14.6 do Edital. Na 

sequência a Pregoeira abriu o envelope de habilitação da empresa classificada em 4º lugar M A V DA 

SILVA - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ME tendo em vista o atendimento satisfatório de todos os 

documentos exigidos, a empresa M A V DA SILVA - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ME, fica ciente que 

deverá apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis, a Planilha de Composição de Custos e Formação 

de Preços e a Memória de Cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas adotadas pela 

licitante para obtenção dos valores para encargos, insumos e demais componentes da Planilha , 

adequadas aos valores da proposta final para avaliação. Colocada a palavra à disposição dos 

licitantes presentes em relação à habilitação e intenções de recurso, os licitantes não quiseram fazer 

uso. Quanto as razões dos recursos manifestados neste Ata e na Ata da sessão anterior, os mesmos 

deverão ser apresentados no prazo de 03 (três) dias a contar da sessão que declarar o vencedor ou 

declarar fracassado o certame. Fica prevista a próxima sessão para o dia 05/07/2019 às 09h. 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.

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE - Pregoeiro

Portaria nº 5/2019 de 08/01/2019

ALESSANDRA DE OLIVEIRA BORGONHONI CARDOSO - Membro

Portaria nº 5/2019 de 08/01/2019
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CARMELITO JUNIOR DELCIELO BENALI - Membro

Portaria nº 5/2019 de 08/01/2019

THAIS GONÇALVES - Membro

Portaria nº 5/2019 de 08/01/2019

79.283.065/0001-41 - ORBENK ADIMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

157.139.709-49 - JOSÉ MIGUEL PUNDECK

03.116.865/0001-06 - ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI

055.669.189-05 - RODRIGO DA LUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA

11.920.719/0001-67 - NILTON DOS SANTOS 48760340959

487.603.409-59 - NILTON DOS SANTOS

17.671.290/0001-06 - ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

353.335.078-99 - ANGÉLICA APARECIDA BUENO

05.443.410/0001-20 - PH RECURSOS HUMANOS EIRELI

106.978.389-78 - BRUNO GONÇALVES MOLINA

13.927.764/0001-79 - M A V DA SILVA - SERVICOS TERCEIRIZADOS - ME

954.203.989-15 - MARIA DE FATIMA VIEIRA
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