
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
DIRETORIA DE ADMI NISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

ATA DA S ESSÃO PÚBLI CA

Proc. Li citatório n.o 3007/2022

PREGÃO PRESENCIAL n.O05/2022

Objeto : Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, asseio e

conservação predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene e de

jardinagem, com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais de consumo e

equipamentos no prédio sede da Câmara Municipal de Jacareí.

PREÂMBULO

Na data de 04 de agosto de 2022, às 08h, reuniram-se em sessão reservada no Auditório da CÂMARA

MUNICIPAL DE JACAREI , sito a Praça dos Três Poderes , 74, Centro , a Pregoeira e a Equipe de Apoio,

composta na lista abaixo, para análise da exeguibilidade das propostas comerciais apresentadas

na data de 28 de julho de 2022, quando da abertura da sessão pública do certame em epigrafe.

Portaria Data Nome Cargo CPF RG

26 09/03/2022 ALEFE ALBERT DA SILVA SANTOS Equipede Apoio 424.233.008-16 414095753

26 09/03/2022 GILBERTO DE ANDRADE Equipe de Apoio 392.717.988-48 466583266

26 09/03/2022 LUANA SILVERIO ALVE S Pregoeiro 283.346.568-82 33011 0457

Na data de 01 de agosto de 2022 as licitantes RSEG SERViÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI e HP

SERViÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI- EPP apresentaram , via e-mail, suas propostas comerciais com

a discriminação dos custos e encargos, sendo que o valor mensal/total apresentado na data de abertura

da sessão pública não teve qualquer alteração substancial nas propostas, em atenção ao que determina

o edital do PP nO 05/2022.

No tocante à exequibilidade dos valores ali destacados, de acordo com o instrumento convocatório, em

especial ao item 7 e seus subitens, decidindo pela CLASSIFICACÃO das empresas listadas abaixo: r
~~
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Lic itante Valor Mensa l

MILCLEAN COMÉRCIO E SERViÇOS LTDA RS 18.471,83

ANA C. DE MELLO MANUTENÇÃO E LIMPEZA RS 25.650,00

W.A. TERCEIRIZADOS EIRELI RS 19.128,64

ARHO SERViÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI RS 20.156,65

NEW GARDEN SERViÇOS E MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM LTDA R$ 25.600,00

HP SERViÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI R$ 22.788,15

TARCIZO DONIZETTE PEREIRA R$ 19.483,63

AVCP COMERCIAL DE PRODUTOS E SERViÇOS LTDA R$ 19.776,50

A proposta comercial apresentada pela licitante RSEG SERViÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI foi

DESCLASSIFICADA por apresentar valor mensal de R$ 14.521,66, que foi considerado inexequivel

para a execução contratual que ora licitada. Destaca-se, ainda, que na discriminação da proposta

comercial, no campo "Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CSLL" não foi considerado o PIS nem

COFINS, ficando em desacordo com o item 7.5.2. do edital, que enseja a desclassificação da proposta

que apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em

instrumentos de caràter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias, acordo, dissídio ou

convenção coletiva de trabalho vigentes.

A proposta comercial apresentada pela licitante FT SERVICE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO

LTDA foi DESCLASSIFICADA por apresentar valor mensal de R$ 17.535,05, que foi considerado

inexequivel para a execução contratual ora licitada.

A Pregoeira e Equipe de Apoio analisaram todas as propostas comerciais, tanto aquelas que

encaminharam seus valores discriminados, como as demais que não o fizeram, considerando, para

tanto, os parâmetros destacados no CADTERC - Caderno de Estudos Técnicos para Serviços

Terceirizados do Governo do estado de São Paulo .

Cumpre consignar que o valor mensal estimado para o objeto licitado é de R$ 25.990,90, sendo que o

valor minimo a garantir a exequibilidade da proposta seria de R$ 18.193.64, que equivale a 70% (setenta

por cento) do valor médio mensal estimado, considerando todos os custos, tributos, encargos e lucro

para a futura contratada. Por esta razão, a Pregoeira e Equipe de Apoio destacam que este será o valor
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máximo a ser ofertado em caso de disputa de lances, sendo que, se houver oferta de mais de uma

licitante com o referido valor, gerando empate, a disputa será decidida por sorteio.

A reabertura da sessão fica designada para a próxima quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022, ás 09h,

no Auditório da Cãmara Municipal de Jacareí.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar , foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira e Equipe de

Apoio.

ALEFE ALBERT OA SILV
CP F.: 424.233.008-16
RG.: 41409575-3
Ca o: Equipe de Apoio
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