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Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, ás 
14h30min, nas dependências da sala de licitações da Prefeitura de 
Medianeira, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação 
nomeados através da Portaria nº 009 de 158/01/2018, sendo Vânia 
Raquel Furmann Moreira - pregoeira, Zoraia Salete Ratti, Alvaro Alan 
Zanella, Cacildo Antonio Theisen Benke, equipe de apoio. Aberta a 
sessão pela pregoeira, foram analisados os apontamentos feitos pela 
comissão aos licitantes e analisadas as planilhas readequadas de 
composição de custos conforme edital e a IN05/2017 e temos a relatar 
o seguinte: 
1º colocado: Sunny Alimentação e Serviços Ltda – A empresa 
readequou a planilha de custos na parte tributária, diminuindo o seu 
lucro e custos indiretos porém o vale alimentação continua abaixo da 
convenção coletiva de trabalho apresentada pela empresa 
prejudicando assim o benefício concedido aos trabalhadores. A 
conclusão da comissão é de que a empresa descumpriu o que 
determina a convenção no tocante ao vale alimentação e se cumprir 
esta determinação os custos e lucros indiretos não cobrem a diferença. 
Portanto a empresa está Desclassificada. 
2º colocado: Evandro Genero EPP – Readequou a planilha nos moldes 
do edital e está Classificado. 
3º colocado: Flamaserv Serviços Terceirizados Ltda - Readequou a 
planilha nos moldes do edital e está Classificado. 
4º colocado: Adservi Administradora de Serviços Ltda – Nada 
encontrado para observação e está Classificada. 
5º colocado: Sepat Mult Service – Readequou a planilha concertando 
os cálculos e está Classificado. 
6º colocado: Liderança Limpeza e Conservação Ltda - Nada 
encontrado para observação e está Classificado.  
7º colocado: Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda – Enviou defesa 
dos apontamentos feitos e comprovou que agiu corretamente na 
planilha de custos estando Classificada 
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8º colocado: Barreiras Prestadora de Serviços ltda – EPP - Não 
readequou a sua proposta sendo difícil sua análise e está 
Desclassificada. 
9º colocado: Corae Conservação e Limpeza Urbana Eireli – Não 
readequou a sua proposta sendo difícil sua análise e está 
Desclassificada. 
10º colocado: OndrePSB PR Limpeza e Serviços Especiais Ltda - 
Nada encontrado para observação está Classificada.  
Nada mais havendo a ser tratado na reunião, a pregoeira deu por 
encerrada a sessão e a Ata que após lida e achada conforme levará a 
assinatura da comissão de licitação. 
 

EMPRESAS Classificação 

Sunny Alimentação e Serviços Ltda Desclassificada 

Evandro Genero EPP Classificada 

Flamaserv Serviços Terceirizados Ltda Classificada 

Adservi Administradora de Serviços Ltda Classificada 

Sepat Mult Service Classificada 

Liderança Limpeza e Conservação Ltda Classificada 

Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda Classificada 

Barreiras Prestadora de Serviços ltda – EPP Desclassificada 

Corae Conservação e Limpeza Urbana Eireli Desclassificada 

OndrePSB PR Limpeza e Serviços Especiais Ltda Classificada  

 


