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_FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO Do CAMPO 
  

- PROCESSO DE COMPRA E/OU | SERVICO N° 82/2021 ° 

Autarquia Municipal 

  

ATA DE PREGAO PRESENCIAL N° 11/2021 (2% Sessdo Publica) 
  OBJETO: Contratagado de - empresa especializada na prestacdo de servicos de limpeza, asseio e. : 

-- conservagao em ambiente escolar e predial, com disponibilizagao de sistema eletrénico para controle e | 
gestao. dos Servigos, mao: de obra, -saneantes domissanitarios,, materiais e - equipamentos necessarios — 
“para sua execucao, vO Do : 
  

: (SFD- 108), Sra. Pricila Ferreira da Silva. Compareceram 2 ao certame. as seguintes empresas: - 
_. EMPRESA _ ae CNPJ/ME- 

RS CONSULTORIA E SERVICOS DE: GESTAO EMPRESARIAL ae 06.350.648/0001-74 

“| TFK SERVICOS DE: LIMPEZA EIRELI ~ ae eee Cee 35.350.399/0001-15 7 
LIDERART SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS EIRELI ' oo 05.405.420/0001-71,.. 
ULRIK.COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP of  24.479,037/0001-14. - 
LOCAL SETE SERVICOS DE PAISAGISMO EIREL| . 12:260.812/0001-55 , 

2021. ‘Também questionou sobre oO ‘valor: do auxilio acidente.de {trabalho indicadp na Memoria de_ 

ee 
Ye 

~“Aos dezénove dias. do més: de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, as nove’ horas e trinta e oito   minutos, no Auditério Prof. Dr. Affonso Insuela Pereira da Faculdade de Direito de So Bernardo" do 
Campo, reuniram-se a Pregoeira ea Equipe de Apoio para a reabertura da sessao publica do Pregao 
_Presencial n°: 11/2021, contando com a participagdo da Chefe da Secao, de Administragao em. 
Substituigéo (SFD-103), Sra. Vitéria-Cecilia Fortes Tembe, assim’como da Lider de Servicos Gerais 

  

  

  

  

  

          
  Consoante ' 0 ajustado na sesso publica realizada em 23 de dezembro de 2021, todos os “Anexos iT -_— 
Proposta Comercial” das. empresas participantes foram disponibilizados no . sitio institucional: da 

_ Faculdade, para. que. pudéssem ser analisados'e para ‘que as. ‘proponentes pudessem examinar as 
_. feferenciadas -planilhas.. Nessa toada, a Pregoeira informou que. a. Unidade Técnica - Secao de: 

Administracao - apresentaria questées técnicas sobre as Propostas Comerciais: 1) LIDERART - Segao 
"de Administragao cita a quantidade de funcionarios por fungao apresentada na Proposta ‘Comercial e 

; questiona. sobre .o “Agente de Higienizagao’, ressaltando que precisaria, minimamente, de: 3) (trés) 
agentes, no petiodos manhé, ‘tarde e madrugada. A representante da empresa LIDERART, Sra./Aline, - 

_ afirmou ter condigées de cumprir « ‘a exigéncia; 2). LOCAL SETE - Secao de Administragao fez Os 
mesmos questionaméntos ‘acima a. empresa” LOCAL’ SETE, salientando que, no que tange- aw 
quantidade total de funcionarios da proposta,: mostrou-se defasada em relacdo. a. atual contrafagao. 
-Questionou diretamente se a licitante consegue atender a demanda licitada. A empresa; por. sua vez,” 
informou que a metodologia usada (maquinario) é capaz de-suprir.o objeto contratual: 3) TFK — Segao . 
de Administragaéo -pontuou que a proposta apresentou. somente . um. agente ‘de ‘higienizagao, 
ressaltando que precisaria, minimamente, de'3 (trés) agentes, no periodos manha, tarde e madrugada; 

instrumento convocatorio é claro ao exigir que. a Memoria da Calculo deveria ter sido preenchida com 0: 

de recurso da licitante. Ul). LOCAL SETE.- Pregoeira ressalta nao tero valor do piso ‘salarial atualizad 
na proposta exibida pela proponente,, conforme Circular da- ‘SIEMACO, datada de 15 de dezembro de-    

  

4) ULRIK — Sec&o de Administragao pontuou que a proposta: apresentou somente um. encarregado, e. 
questionou como a ULRIK faria para atender ao menos 2 (dois) turnos. Finalizados os apontamentos ; 

_da Unidade Técnica, a Pregoeira. passou a tecer ‘observacées | referentes a -analise ‘das propostas 
: comerciais: 1) A proposta comercial da LIDERART foi desclassificada por ‘apresentar Oo quadro do _ 

- anexo H.4 para a quantidadeé total de funcionarios da funcao de auxiliar de limpeza — 44 horas. - ~ 
semanais, ‘de 28 a. sabado, ndo sendo. ‘possivel identificar os valores unitarios, ao Passo. que o- 

“-resumo para cada tipo: de protissional: A Pregoeira. salientou a preservagao do direito de interpc tas 

bul
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Calculo, a saber, cinco reais, pois:a maioria das propostas apresenta o-valor de dez reais. O motivo foi’ 

questionado, acima de tudo, quanto &.comprova¢ao.do. valor diferenciado. Neste pice, a Pregoeira diz: . 

que.o:valor: deve estar compreendido, por exemplo, entre tres e doze reais, fazendo um paralelo como ~ 

Pregao da vigilancia patrimonial desarmada, no qual. se percebeu que empresas que destoavam da 

grande maioria ‘das ‘propostas, neste quesito, nao atendiam - ao ‘minimo. exigido. A representante . - 

verbalizou qué nao existe. um valor fixo para os incidentes ea empresa afirmou que, de acordo com 0 ; 7 

'  historico das ocorréncias, o valor de cinco reais & sufi ciente. Pregoeira pediu a empresa LOCAL SETE 

comprovacéo do valor de cinco, ‘reais. A- empresa, ‘por sua .monta, sugeriu adequar a proposta 

“comercial ao vajor de. auxilio acidente de trabalho para dez reais. Como a empresa nao conseguiu. ‘ou 

  « 

. nao conseguira comprovar a incidéncia do valor de cinco reais, a Pregoeira. desclassificou a proposta ° ’ 

~. - da:LOCAL SETE, nao sendo possivel a-alteragdo de: Meméorias de’ Calculos e Valores apresentados 

“no Envelope: A.A Pregoeira salientou a preservagao do direito. de interposigao de recurso da licitante. 

lil) RS - ' Pregoeira ressaltou que a. licitante ‘nao apresentou valor. para o:auxilio- creche. Empresa 

- alegou que refetido. auxilio é subjetivo e, haja vista o‘histérico da empresa, € possivel-absorvé-lo pela — 

taxa de administragao. Quanto a entidade de classe discriminada na proposta, ratifica: ser a SEAC, 

sindicato patronal, apos: apontamento: da Unidade Técnica - Secao de Administracao. ‘Concluidos - 

todos Os apontamentos da Pregoeira, citou que a Unica empresa a exibir 0 piso salarial, atualizado, 

‘conforme- Circular da SIEMACO, datado de 15 de dezembro ‘de: 2021, foi a ‘licitante ULRIK. | 

Entrementes, afi irmou a empresa RS que o novo piso ainda nao é valido perante a Convengao Coletiva 

de Trabalho (CCT), sendo apenas uma expectativa em relagao, aos valores. Trata-se de um acordo. . 

entre ‘as. partes,’ que’ ‘vigorara quando homologado no Ministério do Trabalho. . As - empresas 

concordaram com a colocagao, exceto a ULRIK, que expressou, também por mensagem eletr6nica, _ 

ser obrigatoria-a aplicagao da mencionada Circular. ULRIK reforca que, sé @ Cireular foi publicada, é 

valida.e aplicavel. A empresa citou também. que, em dez. anos, .os valores das Circulares nunca foram 

. alterados, isto.é, nunca sofreram retifi icagao antes de. serem homologadas pelo. Ministério do Trabalho. 

oA Pregoeira,. por sua eZ, -salientou estar sendo cuidadosa para, compreender a abrangéncia da 

~.supracitada Circular, a ‘ser examinada juntamente - com a Consultoria Juridica da Faculdade..Na — 

sequéncia, a representanté da’ empresa LIDERART questionou a-Unidade Técnica a razao pela qual'a 

contratagao’ se difere das anteriores, sendo. por area e. nao por. postos de trabalho. E questionou, 

também, porque nado foi considerado somente 0: CADTERC. escolar, mas também o CADTERC Por . 

‘producao predial. A Seg&o de Administracaq. informou haver. _peculiaridades, nao sendo possivel ‘seo. E 

basear‘em apenas um dos CADTERCs, motivo pelo qual os dois foram considerados. como. referéncia. 

- A Unidade’ técnica também informou. que. oO critério da contratagaq foi modificado, para atender a 

i recomendagao. do TCESP. A Pregoeira ratificou a exigéncia ‘da Auditoria Externa. Antes de ausentar- - 

- ge;a’Sra. Aline, alertou que o. SIEMACO-SP e SIEMACO-SBC preconizam beneficios diferenciados. Z 

Ato continuo, a tepresentante retirou- -se da sessdo publica as 10h25, firmando: declaracao de proprio 

punho na qual manifesta nao ter intengao de recorrer. Seguidamente, a. Pregoeira informou que. ‘a 

. ULRIK. também apresentou 0 valor para acidente ‘de, (trabalho ‘de cinco reais. ULRIK, por sua vez, | 

: remetera documento comprobatorio que _justifique o valor diferenciado. Finalmente, a- Pregoeira - 

  

  

; _ encerra, os apontamentos, salientando que, em principio, as propostas. supostamente classificadas 

we seriam das‘empresas ULRIK, RS e@ TFK. Todavia serao reexaminadas em conjunto- com a tematica da 

Circular SIEMACO. A LOCAL SETE, alegou que enviou ‘apontamentos sobre algumas empresas por e 

mail. A Pregoeira informou que t recebeu os: apontamenitos e verificara todas as quest6es-juridicas para 

a tomada °F decisao, nao significando que existe a | obrigatoriedade de dar urr um retorno « em formato de. 

i oe a 
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esclarecimento. A representante da LOCAL. SETE, Sra. Victoria, por orientacao da Pregoeira, requereu 

a 
. 
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a redugéo em ata dos seguintes argumentos esposados na mensagem eletrénica: a) TKF - nao 

7 ‘apresentou’ ‘planilha de custo para limpeza de vidros; b) ULRIK - na’ dedugao de BDI, informou por ... 

. fungao 7, 75% porém, no quadro: apresentado na mesma planilha, constou 8,2258%. “Ademais, na. - 

tabela de encargos, nao, prevé férias dos funcionarios; ¢). LIDERART - apresentou BDI 5, 64%, porem a. 

; empresa & Simples Nacional, cujo BDI é::COFINS 3,24%, PIS 0,70% e ISS 2%, ou seja, somente 7 

nesses-itens tem-se um BDI de 5, 94%. Tambéem foi indagada sobre a intengao de recorrer, qo. que / 

afirmou_ que langara_ mao de seu direito recursal, firmando declaragdo de proprio’ punho das razoes de 
  

recorrer, retirando- -se da. sessao publica as .10h50. : Cumpre-nos informar que ) Representante da 

rempresa. RS se retirou. as 10h40, também firmando declaragao de préprio punho. Finalmente, a 

Pregoeira ‘suspendeu a presente: ‘sessao publica, intimando.-as proponentés presentes para a 

- reabertura do Prego Presencial n° 11/2021 .em 24 de janeiro de 2022, as 9h30min, no Audit6rio Prof. ~~ 

Dr. Affonso: Insuela Pereira, momento em que. divulgara quais empresas estarao aptas ‘a etapa de 

. Jances, de acordo com as disposigdes editalicias. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada‘a SeSSao - 

   
publica, ‘cuja ata vai rubricada e inada pela Pregoeira, pelos Membros. da Equipe de Apoio é pelos 

AUNIHIIN) AL HAUNT Ih p COC CL . 
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, _Membro: Equipe de Apoio” 
DREA ISABEI/ ALVES    

Gases ©, e. Tembe : 
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE 

_ Chefe da Secao « de Administragdo em -|- 

, ~ Substituig&o (SFD- 103) . 

PRICILA FERREIRA DA SILVA 
- Lider de Servicos Gerais (SFD- 103) . 

  

_TFK SERVICOS DELIMPEZAEIRELI ~. | ay Jf = 
  

Lourisvaldo jigs ga Silveira et 

CPF: 208. y x ~ 

  , : | \ ; - : | * . a . - ' ’ + JG 5 Oa 

.| ULRIK COMERCIO E-SERVICOS EIRELI - EPP » Be felipe.   
  

    

    

Rafael Pinheiro San oe 
| CPF: 419:235.908-12 >     
   


