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

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 14 de dezembro de 2020, às 16h30, reuniram-se a Pregoeira, Bruna Sousa Ferreira e a
Equipe de Apoio, Julianne Moura Romão para análise da planilha de custo da empresa e
posterior DESCLASSIFICAÇÃO da empresa RENOVE - SERVICOS DE
CONSTRUCOES E LIMPEZAS LTDA, 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. Nos
encargos sociais e trabalhistas o RAT da atividade e/ou objeto (CNAE) é de 3%, na planilha
consta apenas 1%. Ainda, o vale-refeição, conforme Convenção Coletiva SEAC Franca/SP, o
custo seria R$ 15,93 cada dia trabalhado, com desconto permitido de R$ 1,11, ficando R$
14,82, o custo de R$ 100,00 não cobre o custo da refeição, garantida em Convenção Coletiva
SEAC, não foi esclarecido este custo citado, ficando a mesma DESCLASSIFICADA. Fica
assim aberto o prazo para eventuais recursos por 03 (três) dias úteis, ou seja, 17/12/2020 às
16h30 e mesmo prazo para eventuais contrarrazões, nos termos do Edital.
Nessa mesma reunião, foi aberto o envelope de habilitação da empresa 3ª colocada no
certame, a empresa PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCERIZAÇÃO LTDA, fica
convocada para apresentação do documento dentro do período de validade da Certidão de
Regularidade Fiscal de débitos relativos aos tributos federais e dívida ativa da União, por estar
fora do período de validade a certidão que consta em envelope de habilitação, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, ou seja até 21/12/2020, e ainda de acordo com o Edital, ficando assim
convocada ao envio da planilha de custos atualizada até 16/12/2020 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
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Julianne Moura Romão
Equipe de apoio
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