ATA DA REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PLANILHA
Pregão Presencial nº: 14/2020
Processo nº: 81/2020
Data: 11/12/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS 24 HORAS, COM A EFETIVA COBERTURA
DOS POSTOS DESIGNADOS, NO ÂMBITO DO UNI-FACEF PELO PERÍODO DE
12 MESES.
No dia 11 de dezembro de 2020, às 16h00, reuniram-se a Pregoeira, Bruna Sousa Ferreira e a
Equipe de Apoio, Julianne Moura Romã para análise da planilha de custo da empresa e
posterior DESCLASSIFICAÇÃO da empresa F.W. SERVICOS ESPECIALIZADOS
EIRELI, concluindo pela inexequibilidade da proposta, em decorrência de não contemplar
em sua planilha de custos para o pagamento de intervalo intrajornada, conforme Anexo II do
Edital, a empresa deverá utilizar número suficiente de funcionários para fiel cobertura dos
horários, incluindo o período de intervalo para refeições, inclusive aos sábados, domingos e
feriados, com cumprimento do artigo 59 da CLT, devendo os mesmos estar devidamente
uniformizados e portando crachá. Além disso, a empresa não obedece ao salário previsto na
Convenção Coletiva do Siemaco/SEAC (região de Franca/SP), em que prevê em sua Cláusula
Trigésima Quarta, a garantia que os trabalhadores que trabalham 180 (cento e oitenta) horas
mensais o piso salarial da função desempenhada. Está faltando também o adicional de função
de 20%, para cargos de 06 (seis) horas, como descrito no Anexo II do edital. Faltam ainda
algumas despesas acessórias, como previsões para dissídios coletivos, ficando a mesma
DESCLASSIFICADA.
Fica assim aberto o prazo para eventuais recursos por 03 (três) dias úteis, ou seja, 16/12/2020
às 16h30 e mesmo prazo para eventuais contrarrazões, nos termos do Edital.
Nessa mesma reunião, foi aberto o envelope de habilitação da empresa 2ª colocada no
certame, a empresa RENOVE - SERVICOS DE CONSTRUCOES E LIMPEZAS LTDA,
declarada como arrematante HABILITADA por estar de acordo com o Edital, ficando assim
convocada ao envio da planilha de custos atualizada até 15/12/2020 às 10h00 para o e-mail
compras@facef.br e/ou presencialmente no Setor de Compras e Licitações do Uni-FACEF.
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Bruna Sousa Ferreira
Pregoeira

_____________________________________________
Julianne Moura Romão
Equipe de apoio
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