
  

  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMRO 
  

Ae Municipal 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO N° 83/2021 
  

ee 

ATA DE PREGAO PRESENCIAL N° 1/2022 
  

OBJETO: O presente Pregao Presencial tem como objeto a contratagao de empresa 

especializada na prestagao de servicos gerais, com fornecimento de mao de obra terceirizada, no 

regime sob demanda, com seus respectivos fardamentos e EPI's. 
  

Aos vinte e seis dias de abril do ano de dois mil e vinte e dois, as nove horas e trinta minutos, na 

Sala 15 do Prédio Java da Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo, .reuniram-se a 
Pregoeira e a Equipe de Apoio para a sessao publica do Pregao Presencial n° 1/2022, contando 
com a participagado da Chefe da Secao de Administragao em Substituigao (SFD — 103), Sra. 
Vitéria Cecilia Fortes Tembe e do Copeiro, Sr. Joao José do Carmo. Gompareceram ao certame 
as seguintes empresas: 

EMPRESA CNPJ/MF REPRESENTANTE 

André Ricardo Lucas Lima 

ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA 05.576.482-0001-46 | RG n° 34.581.829-5 

CPF n° 280.205.488-07 

Isabella Silva Rocha 

10.468.394-0001-60 | RG n° 37.477.199-6 SSP 
CPF n° 228.940.358-02 

Paulo Rogério da Silva 

54.792.791/0001-69 | RG n° 20.741.024-0 

CPF n° 139.128.408-90 

Tatiane Oliveira Dias 

SKALA SOLUCOES EIRELI 17.575.939.0001-14 | RG n° 39.029.325-8 

CPF n° 445.330.688-12 

Eduardo Yoshio Tai 

ULRIK COMERCIO E SERVIGOS 21.479.037.0001-14 | RG n° 4.789.312-8 © 

CPF n° 416.285.778-43 

Todos os representantes das empresas foram credenciados e autorizados a prosseguir no 
certame, pelo cumprimento integral das exigéncias do item 3 do Edital. Registre-se que apenas a 
empresa HP SERVIGOS TERCEIRIZADOS EIRELI apresentou declaragao de ME/EPP (Anexo 
Xlll). A etapa de credenciamento foi encerrada as nove horas e cinquenta e quatro minutos. Os 

documentos de credenciamento foram colocados a disposicao para vista dos presentes. Ato 
continuo, os envelopes “A” e °“B” foram solicitados, sendo entregues tempestivamente, 

devidamente lacrados. Passou-se a etapa de abertura do envelope “A” e a analise do Anexo II - 
Proposta Comercial. Coube a Pregoeira e a Equipe de Apoio examinar a compatibilidade das 

Propostas Comerciais com o objeto licitado, sendo que em principio, atenderam as exigéncias do 
item 4 do Edital, com o seguinte preco global proposto: 

Valor médio obtido em pesquisa de mercado: 
Valor Global Anual: R$ 1.337.130,69 

Valor Global Mensal: R$ 111.427,56 
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LICITANTE PRECGO PROPOSTO GLOBAL 
1? | ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$ 1.010.575,68 
28 | BARSOTTISERVICOS DE PORTARIAEIRELI R$ 1.042.254,60 j 
3° | SKALA SOLUCGOES EIRELI R$ 1.074.054,70
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42 | HP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI R$ 1.083.517,92 

5? | ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA R$ 1.087.755,48 

A Pregoeira régistra que o representante da empresa ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA, 
retificou a nomenclatura da memoria de calculo (Anexo Il.1) de “Ajudante de Pintura” para 
“Eletricista”, visto que os dados constantes da tabela referem-se ao cargo de Eletricista, 
tratando-se apenas de erro formal (digitagao) na proposta. Ato continuo, a Pregoeira: 1) divulgou a 

classificagao acima; 2) todos os “Anexos Il — Proposta Comercial” e Anexo II.1 das empresas 
classificadas pdra a etapa de lances foram disponibilizados para vistas. Seguidamente, para a 
etapa de lances foram admitidas as licitantes relacionadas abaixo, cujos representantes foram 

convidados a: formular lances sequenciais, distintos e decrescentes, conforme o seguinte 
mapeamento: 

  

  

          

  

Tempo maximo para cada lance: 5 (cinco) minutos 
Redugao minima entre os lances: R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
  

    
LANCES SKALA SOLUCOES BARSOTTI SERVICOS DE Boer vicos ERLE 

EIRELI PORTARIA EIRELI _ EPP 

17 rodada 1.000.575,68 Declina Declina           

A Pregoeira registra que os representantes das empresas HP SERVICOS TERCEIRIZADOS 
EIRELI e ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA se ‘retiraram da vertente sessao publica e 

firmaram declaragao de nao interposigao de recurso no que tange as decisdes desta pregoeira e 

da equipe de apoio. Em etapa de analise a empresa ULRIK COMERCIO E SERVICGOS EIRELI - 
EPP, apresentou os seguintes apontamentos em relagao a Proposta Comercial da empresa 
SKALA SOLUGOES EIRELI, documento que integra a presente ata, aqui descritos ipsis litteris: “A 
empresa ULRIK se manifesta a respeito da planilha apresentada pela empresa SKALA: -Salario 
Oficial de Manutengao menor que o estabelecido em CCT (Apresentou 2.000,00, correto RS 
2.030,19) - Salario ajudante de pintor, apresentou 1.450,00 correto € 1.658,89, conforme CCT 
SINDUSCON “Mao de Obra Nao Qualificada”, em tese auxiliar da mao de obra qualificada. 
(Pintor) - Salario Eletricista: Apresentaram 1.900,00 correto RS 2.030,19 conforme CCT. 
SINDUSCON/SINTRACON - Op. AudioVisual: Nao orgou hora adic. noturno. Termo de referéncia 
estabelece que o profissional ira ter horas noturnas. - Erro na formacao dos custos, dos 

profissionais de elétrica; pintor e ajud. de pintor, uma vez que nao considerou os encargos sociais 
sobre os adicionais de periculosidade e adicional noturno. - A CCT correta para a equipe de 
manutencgao; oficial de manuten¢gao; pintor e ajud. de pintor € SINDUSCON/SINTRACON.”. A 
presente sessao publica foi suspensa, as onze e vinte e cinco, visando a analise técnica da 
Proposta Comercial e todos os “Anexo II.1” da licitante vencedora da etapa de lances, sendo que 
a reabertura ficou agendada para a mesma data, as quinze horas, com a intimacgao de todos os 

  

representantes presentes. 

: REABERTURA DA SESSAO PUBLICA 

Reaberta a sessao publica as quinze horas, estando presentes os representantes das empresas 

ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP e SKALA SOLUCOES EIRELI, bem como a 
Pregoeira, Equipe de Apoio, Chefe da Segao de Administragao em Substituigao (SFD — 103), Sra., 
Vitoria Cecilia Fortes Tembe e do Copeiro, Sr. Jodo José do Carmo. A Pregoeira registra | 

apesar de intimada,“a representante da empresa BARSOTT! SERVICOS DE PORTARIA EIRELI 
nao compareceu: Ato continuo, analisada a Proposta Comercial e todos os “Anexo II.1” da licitante\ 
vencedora da etapa de lances e contrapondo com a manifestagao da ULRIK COMERCIO E- 
eae EIRELI - EPP, restou a Pregoeira declarar desclassificada a_empresa SKALA 

  

  

    

  

oy 

S, 
Bi 

ISH



  mo
e 

  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO N° 83/2021 

Coletiva de Trabalho SINDUSCON/SINTRACON para 0 posto de ajudante.de pintor, sendo 
que a mesma nao atende o saldrio base indicado pelo referido documento: 2) nao foram 

indicados os adicionais noturnos do posto de trabalho de operador de audiovisual. Tao logo 

declarada a decisdo, a Pregoeira cientificou a representante da empresa SKALA SOLUCOES 
EIRELI quanto a possibilidade de recurso. Ato continuo, passou-se para a etapa de negociagao 

com a segunda classificada, a saber, ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, sendo que 
seu representante reduziu o valor mensal para R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), 
totalizando o valor anual de R$ 1.008.000,00 (um milhao e oito mil reais). A Pregoeira considerou 
o valor exequivel e passou para a etapa de abertura do Envelope “B" (Documentos de Habilitacao) . 

da licitante vencedora. Apreciados os documentos habilitatorios, em conjunto com a analise técnica 
pela Chefe da Secao de Administragao em Substituigado (SFD — 103), Sra. Vitéria Cecilia Fortes 
Tembe, do Atestado de Capacitacdéo Técnica e da Proposta Comercial, mostraram-se em 
conformidade com o item 5 do Edital. Restou a Pregoeira declarar habilitada e vencedora a 
licitante ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI'- EPP, pelo prego global anual de R$ 

1.008.000,00 (um milhado e oito mil reais), que equivale a uma economia de R$ 329.130,69 
(trezentos e vinte e nove mil, cento e trinta reais e sessenta e nove centavos), representando o 
percentual de redugao de aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) com relagdo ao prego 
médio obtido em pesquisa de mercado, a saber: R$ 1.337.130,69 (um milhado, trezentos e trinta e 

sete mil e cento e trinta reais e sessenta e nove centavos). A licitante SKALA SOLUCOES EIRELI 
apresentou “Resposta referente aos apontamentos da empresa ULRIK” firmado‘de préprio punho, 
documento que integra a presente ata, aqui descritos ipsis litteris: “Resposta referente aos 

apontamentos da empresa ULRIK. As fungdes apontadas, nao sao regulamentadas por lei, logo 
nao existe obrigatoriedade de um sindicato especifico. A prépria comissao em esclarecimento 
reafirma a observancia a legislagao trabalhista no que tange ao cumprimento das convengdes 
coletivas envolvidas no.servico. Lembramos que existe diversos sindicatos que apresentam essas 
fungdes a depender da area de atuacao de cada setor econdémico assim, salvo melhor juizo, nao 
existe fundamentagao legal nas alegagdes da empresa ULRIK.”. Indagada sobre a intencao de 

recorrer, a licitante SKALA SOLUCOES EIRELI manifestou interesse em recorrer quanto a “a 
desclassificagao, reforgando os apontamentos da declaragao apresentada por escrito, e mesmo nao 
havendo a exigéncia de discriminagao do BDI no Edital, nao ha a possibilidade ge analisar se os 

 percentuais estao corretos.", sendo informada do prazo de 3 (trés) dias, contados do dia 
subsequente em que houver expediente na Faculdade para interposicao da pega recursal. Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a sessao publica, cuja ata vai rubricada.e assinada pela 
Pregoeira, pelos Membro a Equipe de Apoio e- pelo represéntante da 
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Chefe da Secao de Administracao em 

' Substituigao (SFD— 103) 

  

  

LICITANTE ~ REPRESENTANTE 
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’ Nao compareceu a reabertura 

BARSOTTI SERVICOS DE PORTARIA EIRELI 
Isabella Silva Rocha 

  

SKALA SOLUGOES EIRELI PuiKome Qinsuve Niod 
Tatiane Oliveira Dias 
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ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 

uardo Yoshio Tai     
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