Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
(CARREGADORES, AUXILIARES DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA) A SEREM
PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ,
PREGÃO PRESENCIAL FEDERAL N.º 01/2012
Às quatorze horas do dia nove de janeiro de dois mil e doze, na sala 1007 do
Prédio Brigadeiro do TRE/SP, reuniram-se em Sessão Pública o Pregoeiro e a Equipe de
Apoio ao Pregão, para a prática dos atos inerentes ao procedimento do Pregão Presencial Federal n.º01/12, cujo objeto é a contratação de empresa de serviços terceirizados (carregadores,
auxiliares de limpeza e vigilância) a serem prestados no município de Jundiaí. Compareceram à
reunião os representantes das empresas:
1. PLANSERV- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. –EPP;
2. LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.;
3. COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.

Após análise das credenciais e da declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação, constatou-se que todas as licitantes estão habilitadas a apresentar lances verbais.
A empresa PLANSERV participa do certame na condição de ME/EPP, com
base na declaração apresentada, nos moldes constantes do anexo VII do edital.
Às 14h30, efetuada a verificação das credenciais dos participantes, o Pregoeiro
declarou encerrado o prazo e a fase para esse procedimento, solicitando a entrega dos envelopes contendo propostas e documentação. Em seguida, foram abertos os envelopes proposta.
Após análise, o Pregoeiro julgou classificadas todas as propostas. Em razão de
restar apenas um proponente por lote, o Pregoeiro iniciou negociação para obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração. Ao final foram obtidos os seguintes valores:
-

LOTE A (carregadores e encarregado): LIDERANÇA, ao preço global do lote de R$
17.521,41;
LOTE B (auxiliares de limpeza e encarregado): PLANSERV, ao preço global do lote de R$
43.860,00, sendo R$ 2.070,00 para auxiliar de limpeza e R$ 2.200,00 para encarregado;
LOTE C (vigilância desarmada): COPSEG, ao preço global do lote de R$ 74.460,00.

Encerrada esta fase, o Pregoeiro, com fulcro no item 13 da cláusula VIII do edital, suspendeu a sessão pública para o recebimento de novas propostas de preços, cópias simples das Convenções Coletivas para cada tipo de posto, bem como das planilhas de custos e
encargos sociais, ajustados aos preços finais ofertados pelas licitantes vencedoras de cada lote.
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A mencionada documentação deverá ser entregue na Seção de Elaboração de
Editais e Contratos, localizada na sala 1101, 11º andar do Prédio Brigadeiro, até às 18 horas do
dia 11/01 p.f.
Considerando que a licitante LIDERANÇA encaminhou as planilhas e cópia da
Convenção Coletiva juntamente com sua proposta, e não tendo alterado sua proposta de preço, o Pregoeiro dispensou a representante da apresentação de nova planilha. Quanto às demais,
mantém-se a obrigação.
No tocante à equalização dos custos, qualquer discrepância com relação ao montante proposto deverá ser arredondado para baixo, diferença esta tida como desconto.
O Pregoeiro fez observar aos representantes que para as categorias onde há exigência de uniforme, sua composição de custo deve integrar a respectiva planilha, ressaltando
também a necessidade de informar todas as memórias de cálculo.
Em seguida o Pregoeiro informou aos presentes que a sessão será retomada no
dia 13/01 p.f., às 14 horas neste mesmo local, estando todos cientes deste ato.
Por fim, lavrou-se a presente Ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelo
Pregoeiro, pela Equipe de Apoio ao Pregão e pelos licitantes presentes.
Cópia da presente Ata estará disponível no endereço eletrônico
http://www.tre-sp.gov.br/licitacoes/presencial2012.htm no link Ata da Sessão de Julgamento, referente ao certame em epígrafe, conforme disposto no item 8 da cláusula XV (disposições gerais) do Edital.
Nada mais havendo, às 15h05 foi encerrada a Sessão.
Ricardo Mendonça Falcão
Pregoeiro
Equipe de Apoio:

Luciana Russo Köhnen Grosche
Representantes credenciados:
Wanderléia Feitosa de Queiroz
RG 27.319.457-4
LIDERANÇA

Aider Silva Santos Junior
RG 13.565.359-9
PLANSERV

Ivan José dos Santos
RG 13.461.129
COPSEG
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