
  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 

Autarquia Municipal. 
      

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

ATA DE PREGAO PRESENCIAL N® 41/2021 (42 Sessado Publica) ‘ , 

OBJETO: Contratagao de empresa especializada na prestacao de servicos de limpeza, asseio e€ 

conservagao em ambiente escolar e predial, com disponibilizagao de sistema eletrénico para controle e 

gestao dos servi¢os, mao de obra, saneantes domissanitarios, materiais e equipamentos necessarios 

para sua execugao. , 

Aos tres dias do més de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, as nove horas e quarenta e dois 

minutos, na Sala 41 do Prédio Barentz da Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo, reuniram- 

se a Pregoeira e a Equipe de Apoio para a reabertura da sessao publica do Pregao Presencial n° 

41/2021, contando com a participagao da Chefe da Secao de Administragao em Substituicao (SFD- 

103), Sra. Vitoria Cecilia Fortes Tembe. Compareceram ao certame as seguintes empresas: 

    

          

     

   

  

   

  

     

Inicialmente, a Pregoeira divulgou o resultado da analise da documentagao complementar apresentada 

pelas empresas TFK SERVIGOS DE LIMPEZA EIREL! e RS CONSULTORIA E SERVICOS DE 

GESTAO EMPRESARIAL LTDA., consignado a seguir: |. TFK — Desclassificada, posto que: a) o 

documento comprobatorio que deveria demonstrar o valor para acumulo de fungao, mostrou-se 

insuficiente ao contemplar 0 calculo de BDI, 0 adicional de periculosidade e 0 acumulo de fungao de 

20% (vinte por cento) sem indicar a qual fungao o calculo se refere; b) o documento complementar ao 

atestado de capacitagao técnica operacional nao foi registrado em nenhuma entidade profissional 

competente, descumprindo o item 5.4, letra “a’, do Edital de Pregao Presencial n° 11/2021, e, por via 

reflexa, a Sumula n° 24 do Tribunal de Contas do:Estado de SAo Paulo. A Pregoeira ressaltou a 

possibilidade da licitante se valer do devido recurso administrative quanto a decisao. Il. RS — 

Desclassificada, visto que 0 documento complementar exibido em fase de .diligéncia apresentou 

informacées novas para 0 Anexo II.2, com a fungao de limpador de vidro e novas quantidades para as 

demais funcdes, alterando a proposta comercial apresentada inicialmente, o que fere as normas 

_ editalicias e licitatorias, sendo que 0 solicitado em sessao publica anterior foi a demonstragao de que o 

- custo do profissional “limpador de vidro” esta embutido no valor do BDI. A Pregoeira também salientou 

    

    

  

  

o direito recursal. Ato continuo, 0 envelope “B” da licitante ULRIK COMERCIO E SERVICGOS EIRELI —\. 

EPP foi aberto e os documentos nabilitatorios examinados, inferindo-se que cumpriram integralmente o 

item 5 do instrumento convocatorio, somando-se A analise técnica da Chefia da Segao de 

Administragao quanto aos atestados de capacitagao técnica, que estavam devidamente registrados no 

Conselho Regional de Quimica — IV Regiao, bem como, um dos atestados; menciona expressamente a 

4rea de 12.985,91 m? para areas internas — pisos frios, observando ao solicitado pelo Edital no. que 

tange a parcela de maior relevancia. Registre-se, também, que foram diligenciados o Certificado de 

Regularidade do FGTS — CRF e a Certidao Negativa de Débitos Tributarios da Divida Ativa do Estado 

de $40 Paulo, pois na primeira sess4o publica estavam plenamente validos, sendo que com o decorrer 

do procedimento licitatorio no tempo, a vigéncia se expirou. Assim sendo, restou a Pregoeira declarar a 

empresa ULRIK habilitada, nos termos editalicios. Posteriormente, iniciou-se a etapa de negociagao 

sendo que a empresa habilitada reduziu ao prego global anual de R$ 925.992,00 (novecentos e vinte e 

cinco mil, novecentos e noventa e dois reais), montante considerado exequivel pela Pregoeira. Pelas 

razées expostas acima, a Pregoeira declarou habilitada e vencedora do Pregao Presencial n°? 

11/2021 a licitante ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI — EPP pelo prego global anual de R$ 

925.992,00 (novecentos e vinte e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais), equivalendo a 

uma economia de aproximadamente 14% (quatorze por cento), no valor de R$ 149.303,08 (centoe * 

quarenia e nove mil, trezentos e trés reais e oito centavos) em relagdo ao valor médio obtido em 

pesquisa de mercado de R$ 1.075.295,08 (um milhao, setenta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco 

reais e oito centavos). Indagadas sobre a intencao de recorrer, manifestaram-se positivamente as 

licitantes TFK, Local Sete e RS. Todavia, quanto a esia Ultima,. seu representante presente, Sr. Rafael 
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   oe FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO . 
Autarquia Municipal PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO N° 82/2021 oo Guedes Lins, nao. porta procuracdo ou qualquer documento de credenciamento que o possibilite 

manifestar-se em sessao publica. De maneira sintética, a Pregoeira registra as raz6es de recorrer: a). 
TFK SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI — “prazo para apresentagao do piso e o remanejamento da 
limpeza de vidros” (in verbis); b) LOCAL SETE SERVICOS DE PAISAGISMO EIREL| — mesmas 

SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA. —“vamos analisar o processo certinho” (in verbis). As 
empresas foram .informadas que 0 prazo para interposicao da peca recursal s4o de 3 (trés) dias, 
contados de 4 de fevereiro de 2022, findando em 7 de fevereiro, haja vista que o Ultimo dia ndo ha 
expediente no 6rgdo. Nada maiswhavendo a tratar, foi encerrada a Sessao publica, cuja ata vai 
rubricada e assinada pela Pregoeira pelos Membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das 
licitantes nsenes 

TL LLL TT A } A a ON ie ee BLE (MN MICHELLE HELENO ARAUJ DE MELLO 
. Pregoeite” 

, \, ‘ ae 
. : 

OL 
VU my . . nt fo” Who , a ther lamamysepr Conner ANA CRISTINA OAKS ULIA CARRAMASCHI CORREA Membro Equipe de Apoio Membro Equipe de Apoio 

os 
: 

i Los CoP. Temhe 
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE 
Chefe da Secdo de Administragao 

em Substituigao (SFD— 103)      

   
TFK SERVICOS DE LIMPEZA EIREL| 

   

  

     

    

   

ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 
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LOCAL SETE SERVI COS DE PAISAGISMO’ EIREL| 
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RS CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA. Suedes Lins | 
245.788-10 

 


