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Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se o 
Pregoeiro deste Órgão e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 016 de 03 de Fevereiro 
de 2021 e suas Alterações, regido de acordo com a Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 
123/2006 e a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e pelo Decreto Municipal nº 094/2020 para, no 
endereço eletrônico www.bllcompras.org.br, nos termo da convocação de aviso de licitação, 
realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 000024/2021 , referente ao 
Processo nº 027161/2020, objetivando a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDI RETA DE AUXILIARES DE 
SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS. Inicialmente esse Pregoeiro e Equipe de Apoio informam 
que imprimiram e anexaram ao processo a Proposta de Preços e Planilha de Composição de 
Custo Atualizada das licitantes NORTH SERVICE - SERVICOS E MONITORAMENTO EIRELI 
no lote 01 e EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI no lote  02. Após, encaminhamos para a 
Secretaria Municipal de Educação para análise da Qualificação Técnica conforme disposto nas 
alíneas "b" e "c" do item 12.5.3, bem como dos itens 12.5.4 e 12.5.5 e suas respectivas alíneas. 
Em resposta a Engenheira de Segurança do Trabalho srª Priscila Rocha Jordão manifesta às fls. 
975/978 em síntese que: "LOTE 01 - NORTH SERVICE - SERVIÇOS E MONITORAMENTO 
EIRELI: A empresa apresentou planilhas de composição de custos - mão de obra especializada 
para o LOTE 1 e após análise, verificou-se que a empresa fez alterações, como segue: - Zerou a 
previsão de horas extras, o memorial de cálculo traz instruções a cerca desse item: Na formação 
da planilha de custos e formação de preços, devem ser indicados os valores de todos os 
componentes de custo, de modo que o preço cotado viabilize a execução do contrato, é 
importante ressaltar que o item "Previsão de Horas Extras - 30H" não pode ser zerado pela 
licitante em nenhum momento, bem como Insalubridade e/ou Periculosidade, pois a alteração 
compromete a execução do contrato, visto que em todo processo licitatório demonstrou-se 
claramente que a planilha da administração previa tal item. - Utilizou como base de cálculo para 
insalubridade o valor do salário mínimo. Insta salientar que a Convenção Coletiva do Trabalho 
2021/2021 utilizada para esta composição prevê uma base de cálculo diferente: Fica 
convencionado que as empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho pagarão 
adicional de Insalubridade, em grau máximo, ou seja, no percentual de 40% (quarenta por cento) 
sobre a base de cálculo de R$ 1.060,00 (Um mil e sessenta reais), proporcionou à jornada 
laborada, para a função dos Auxiliares de Serviços Gerais Banheirista que realizam a limpeza de 
banheiros públicos de uso coletivo ou de grande circulação igual ou superior a 40 (quarenta) 
pessoas. O pagamento do adicional aqui previsto será pago enquanto perdurar a eficácia da 
súmula 448 do TST. - Inclui Módulo 2, Itens 2.1, Letras "A" (Décimo Terceiro Salário) e "B" 
(Férias e Adicional de Férias) como base de cálculo para os Encargos Sociais Básicos (INSS, 
FGTS, SESI ou SESC, entre outros), diferente da composição proposta pela administração onde 
é base de cálculo para os Encargos Sociais Básicos somente a Composição da Remuneração; -
Alterou o percentual dos GRUPOS B e C, inclusive o item B.2 Férias (Incluindo 1/3) - (Art. 7, 
XVII, CF/88), de R$ 6,51% para 12,10%; - Incluiu valor referente a vale-transporte, porém 
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conforme mencionado em Memorial de Cálculo: No caso do município de Presidente Kennedy o 
transporte municipal se dá de forma gratuita a gratuita a população, por meio do Transkennedy. -
Descontou o percentual de 3,5% do Auxilio Alimentação conforme previsão em Convenção 
Coletiva 2021/2021: Cláusula Décima Segunda - Ticket Alimentação/Refeição, Paragrafo 2º -
Faculta-se as empresas promoverem, proporcionalmente, o desconto em folha do percentual de 
3,5% (três e meio por cento) sobre o valor do benefício concedido. - Acrescentou o valor de R$ 
79,05 referente a auxilio creche, tem previsão legal em Convenção Coletiva do Trabalho 
2021/2021, porém não foi algo previsto na Composição de Custo da Administração: Cláusula 
Décima Sexta - Auxílio Creche, A empresa que não forneça creche no seu local de trabalho fica 
assegurada às trabalhadoras, o pagamento de Auxílio Creche no valor correspondente a 20% 
(vinte por cento) do salário base mínimo da área geral, ou seja, R$ 237,14 (Duzentos e trinta e 
sete reais e quatorze centavos) a partir do 1º (primeiro) mês de retorno efetivo ao trabalho, até 
que o filho complete 10 (dez) meses de nascimento. Parágrafo Único - O pagamento do 
benefício é de forma indenizatória e deverá ser realizado junto com o pagamento do salário da 
trabalhadora, que a ele fizer jus, devendo o valor constar do contracheque fornecido por ocasião 
do referido pagamento. - Quanto ao GRUPO F - INSUMOS foi inserido somente o valor referente 
aos uniformes. Exames Admissionais/Periódicos/Demissionais para atendimento da Norma 
Regulamentadora  07 -  Portaria 3214/78 e Equipamento de Proteção Individual para 
atendimento da Norma regulamentadora 06 - Portaria 3214/78 não foram contemplados na 
proposta apresentada pela referida empresa. - No MÓDULO 6 da proposta apresentada foi 
incluído um percentual de 2,5 referente a "Custos Indiretos", na Composição de Custa proposta 
pela Administração não foi incluso custo com tal nomenclatura. Para os componentes de custos 
cujos valores não são fixados por instrumento legal, cada empresa tem liberdade para defini-los, 
conforme sua estratégia negocial, devendo a empresa apresentar seu memorial de cálculo 
justificando os percentuais/ valores praticados, para análise, conforme descrito no memorial de 
cálculo, porém houve tais alterações e não foi apresentado por parte da empresa justificativas 
para alterações, alterações essa que podem comprometer a execução do contrato, no que diz 
respeito a mão de obra especializada." Após, a contadora srª Érica dos Santos Martins em 
análise à Qualificação Econômica Financeira das licitante NORTH SERVICE - SERVICOS E 
MONITORAMENTO EIRELI no lote 01 e EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI no lote 02 
que em síntese manifesta que ambas atendem a Qualificação Econômica Financeira, todavia, a 
análise da Qualificação Econômica Financeira da licitante NORTH SERVICE - SERVICOS E 
MONITORAMENTO EIRELI foi analisada o documento que foi inserido após o certame, deste 
modo, não sendo aceito. Bem como a licitante supramencionada anexou a Certidão Federal 
vencida, e não anexou a Certidão expedida pela Junta Comercial nem tampouco o Comprovante 
do Simples Nacional, portanto, não podendo usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº 
123/2006, estando a licitante INABILITADA  no lote 01. Em razão disso fica a subsequente 
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classificada convocada, sendo: JFL SERVIÇOS EIRELI no lote 01. Logo, esse pregoeiro 
realizou a negociação no chat, pelo sistema eletrônico a contraproposta ao licitante que 
apresentou melhor preço nos itens, para que seja obtida a melhor proposta, conforme prevê os 
itens 11.7 e 11.8 do Edital, o licitante arrematante do lote 01 retornou quanto a negociação 
informando "Para prestarmos um serviço de qualidade, não será possível oferecermos um 
desconto. Após ajuste das planilhas, conseguimos ch egar no valor de R$ 3.099.999,96 ", assim 
solicitamos que realizasse as adequações no valor ofertado pelo licitante no Sistema 
BLLCOMPRAS. Após, foi solicitado aos licitantes classificados em 1º lugar em seus respectivos 
lotes, para que encaminhe sua PROPOSTA DE PREÇOS e PLANILHA DE CUSTO 
ATUALIZADAS no prazo de ATÉ 05 (cinco) horas exclus ivamente pelo sistema da 
BLLCOMPRAS , em conformidade com o item 12.5.8 "a" do Edital. Por fim, esse Pregoeiro 
suspende o certame para análise dos documentos de habilitação, bem como, as documento de 
qualificação técnica que compete à secretaria solicitante tal análise. Solicito que seja sempre 
acompanhada as mensagens que serão enviadas a todos pelo chat, sendo de responsabilidade 
dos licitantes o acompanhamento do procedimento licitatório. 

Mezaque da Silva José Rodrigues                     Adelita Alves de Almeida                 
Pregoeiro Oficial                                                 Apoio

Dinalva Costa C. da Silva                                 Rômulo Brandão Fernandes
Apoio                                                                 Apoio
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