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Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez 

horas, no Plenário - 1º andar, nas dependências da Câmara Municipal de Poá, reuniu-se 

a Comissão de licitação, nomeada através da Portaria nº 031/2022, para a realização 

da 2ª Sessão Pregão Presencial nº 004/2022, referente à contratação de empresa 

especializada, visando os serviços de controladoria de acesso para atuar no Posto 

determinado pela Câmara Municipal de Poá por um período de 12 (doze) meses. 

Conforme Aviso de Convocação encaminhado em 26 de setembro de 2022 aos e-malls 

disponibilizados pelas licitantes participantes do presente certame e, também, 

disponibilizado no sítio eletrônico oficial deste Poder legislativo Municipal, a empresa 

Crystal Clean Portaria e Limpeza LTDA - CNPJ 29.651.150/0001-47 foi considerada 

DESCLASSIFICADA. Portanto, assim como os Pareceres constantes dos autos, em 

conformidade com o artigo. 48, 11, da lei 8.666/93 e o item 4.3.4 do edita I, tornou 

público aos interessados, e em especial aos participantes do Pregão 004/2022 

conforme sessão ocorrida no dia 09/09/2022, a CONVOCAÇÃO para a SESSÃO DE 

ABERTURA do envelope de habilitação da licitante remanescente, na ordem de 

classificação, a empresa 55 Fort Administrativo e Tecnológico Eireli, inscrita no CNPJ de 

n° 19.453.699/0001-73, classificada em segundo lugar do certame. Caso a referida 

licitante não cumpra os requisitos de habilitação, será convocada a terceira classificada, 

até que seja efetivada a contratação ou seja decidida pela revogação da licitação. 

A esta sessão foram registrados os comparecimentos dos representantes das seguintes 

licitantes: 
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a Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 031/2022, para a realização 

da 2º Sessão Pregão Presencial nº 004/2022, referente à contratação de empresa 

especializada, visando os serviços de controladoria de acesso para atuar no Posto 
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Conforme Aviso de Convocação encaminhado em 26 de setembro de 2022 aos e-mails 

disponibilizados pelas licitantes participantes do presente certame e, também, 

disponibilizado no sítio eletrônico oficial deste Poder Legislativo Municipal, a empresa 

Crystal Clean Portaria e Limpeza LTDA - CNP) 29.651.150/0001-47 foi considerada 

DESCLASSIFICADA. Portanto, assim como os Pareceres constantes dos autos, em 

conformidade com o artigo. 48, |, da Lei 8.666/93 e o item 4.3.4 do edital, tornou 

público aos interessados, e em especial aos participantes do Pregão 004/2022 

conforme sessão ocorrida no dia 09/09/2022, a CONVOCAÇÃO para a SESSÃO DE 

ABERTURA do envelope de habilitação da licitante remanescente, na ordem de 

classificação, a empresa SS Fort Administrativo e Tecnológico Eireli, inscrita no CNPJ de 

nº 19.453.699/0001-73, classificada em segundo lugar do certame. Caso a referida 

licitante não cumpra os requisitos de habilitação, será convocada a terceira classificada, 

até que seja efetivada a contratação ou seja decidida pela revogação da licitação. 

A esta sessão foram registrados os comparecimentos dos representantes das seguintes 

licitantes: 
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EMPRESA CNPJ/CPF REPRESENTANTE LEGAL 

HP Serviços terceirizados Eireli 54.792.791/0001-69 Jefferson da Silva 

SS Fort Administrativo e 19.453.699/0001-73 Marcos de Jesus Santos 

Tecnológico Eireli 

AVCP Comercial de 17.784.050/0001-00 Mário luigi Pereira 

Santos Filho 
Produtos e Serviços LTDA 

Inicialmente, o Pregoeiro declarou aberta a sessão, passando-se de imediato a 

abertura do envelope de habilitação da empresa SS Fort Administrativo e Tecnológico 

Eireli, o qual, igualmente, teve o seu conteúdo examinado e rubricado pelos presentes. 
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EMPRESA CNPJ/CPF REPRESENTANTE LEGAL 

HP Serviços terceirizados Eireli 54.792.791/0001-69 | Jefferson da Silva 

  

SS Fort Administrativo e 19.453.699/0001-73 | Marcos de Jesus Santos 

Tecnológico Eireli 

  

AVCP Comercial de 17.784.050/0001-00 | Mário Luigi Pereira 

Santos Filho 
Produtos e Serviços LTDA         
  

Inicialmente, o Pregoeiro declarou aberta a sessão, passando-se de imediato a 

abertura do envelope de habilitação da empresa SS Fort Administrativo e Tecnológico 

Eireli, o qual, igualmente, teve o seu conteúdo examinado e rubricado pelos presentes. 

Durante a verificação da documentação apresentada no envelope de habilitação da 

empresa SS Fort Administrativo e Tecnológico Eireli, foi identificado o vencimento da 

validade do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF (validade expirada “em 

22/09/2022). A equipe de apoio realizou uma consulta de regularidade do empregador 

no sítio eletrônico da Caixa Econômica Federal e foi emitida umavia atualizada com a 

validade em vigência, sendo identificada a situação regular do documento valémdisto, 

a Equipe de Apoio apontou um erro material na demonstração dos índices financeiros 

no que tange ao valor de ativo total no cálculo do índice de: endividamento. Foi 

realizada a verificação do número correto no balanço patrimonial “apresentado, 

ratificando a regularidade do índice; após isto, foi confirmada a validade e adequação 
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dos documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação 

econômico-financeira, além dos anexos exigidos no edita!. 

Os requisitos para habilitação foram devidamente preenchidos. Atendida a todas as 

exigências do Edital A seguinte empresa foi declarada vencedora. 

a) SS Fort Administrativo e Tecnológico Eireli com o valor global de R$ 302.400,00 
(trezentos e dois mil e quatrocentos reais) 

Conforme item 14.5 do edital, o Pregoeiro iniciou a promoção de diligência para 

solicitar à empresa SS Fort Administrativo e Tecnológico Eireli, para fins de 

homologação e adjudicação, a apresentação da planilha de custos a partir da proposta 

final. 

Para fins de registro, o representante da empresa Santos Brasil Comercial e Serviços 

Eireli, o Sr. Leonardo de Oliveira Resende, chegou às 11 horas e 5 minutos. 

A empresa SS Fort Administrativo e Tecnológico Eireli não se opôs à apresentação da 

planilha e, inclusive, se dispôs a apresentá-Ia de forma imediata na sessão. O 

documento foi recepcionado, o qual, igualmente, teve o seu conteúdo examinado e 

rubricado pelos presentes. Foram realizados os seguinte apontamentos acerca da 

planilha de exequibilidade apresentada: 

• O custo dos três postos de trabalho somados totalizam o valor de R$ 

302.400,00, sendo o valor final da proposta; 

• A planilha não apresentou o provisionamento do IR (Imposto de Renda), CSlL 

(Contribuição Social Sobre o lucro Líquido) e PPR (Programa de Participação 

nos Resultados) previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, indicada p'ê'la 

licitante, a saber, SIEMACO - Sindicato Trabalhadores Empresas Prestaçãb Cle 

Serviços de Asseio e Conservação e limpeza urbana de SP. 
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dos documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação 

econômico-financeira, além dos anexos exigidos no edital. 

Os requisitos para habilitação foram devidamente preenchidos. Atendida a todas as 

exigências do Edital A seguinte empresa foi declarada vencedora. 

a) SS Fort Administrativo e Tecnológico Eireli com o valor global de R$ 302.400,00 

(trezentos e dois mil e quatrocentos reais) 

Conforme item 14.5 do edital, o Pregoeiro iniciou a promoção de diligência para 

solicitar à empresa SS Fort Administrativo e Tecnológico Eireli, para fins de 

homologação e adjudicação, a apresentação da planilha de custos a partir da proposta 

final. 

Para fins de registro, o representante da empresa Santos Brasil Comercial e Serviços 

Eireli, o Sr. Leonardo de Oliveira Resende, chegou às 11 horas e 5 minutos. 

A empresa SS Fort Administrativo e Tecnológico Eireli não se opôs à apresentação da 

planilha e, inclusive, se dispôs a apresentá-la de forma imediata na sessão. O 

documento foi recepcionado, o qual, igualmente, teve o seu conteúdo examinado e 

rubricado pelos presentes. Foram realizados os seguinte apontamentos acerca da 

planilha de exequibilidade apresentada: 

e O custo dos três postos de trabalho somados totalizam o valor de R$ 

302.400,00, sendo o valor final da proposta; 

e A planilha não apresentou o provisionamento do IR (Imposto de Renda), CSLL 

(Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) e PPR (Programa de Participação 

nos Resultados) previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, indicada: pela 

Licitante, a saber, SIEMACO - Sindicato Trabalhadores Empresas Prestação de 

Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza urbana de SP. 

Devido aos fatores acima citados, a proposta apresentada foi considerada inexequível * 

pelo Pregoeiro. Nessa perspectiva, assim como previsto na; Lei de Licitações 

8.666/1993, art. 48, inciso 11, 8 1º, prevê a desclassificação de propostas contendo 

preços inexeguíveis, considerados aqueles que "não se revelam capazes de possibilitar 

a alguém uma retribuição financeira mínima (ou compatível) em relação aos encargos 
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que terá de assumir contratualmente" (MENDES,2012). Foi dada a oportunidade de 

manifestação de recurso pela empresa 55 Fort, tendo esta manifestado interesse em 

impetrar recurso. Foi fixado um prazo de três dias úteis para apresentação das razões. 

o representante da empresa AVCP apontou, na planilha de exequibilidade 

apresentada, falta de itens da convenção coletiva, no caso, a Contribuição Social 

Sindical e solicita discriminação acerca das alíquotas do 155, Pis e COFINS. 

Foi aberta a palavra aos licitantes para que qualquer observação ou indagação fosse 

feita, inclusive o interesse na interposição de recurso. 

Sem mais considerações, a Sessão foi encerrada às l1h35 pelo Pregoeiro, e esta ata, 

após a leitura e concordância com os termos aqui expostos, foi devidamente assinada 

pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes credenciados das licitantes 

presentes. 

Comissão de Licitação 

Pregoeiro 

Equipe de Apoio 
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que terá de assumir contratualmente" (MENDES,2012). Foi dada a oportunidade de 

manifestação de recurso pela empresa SS Fort, tendo esta manifestado interesse em 

impetrar recurso. Foi fixado um prazo de três dias úteis para apresentação das razões. 

O representante da empresa AVCP apontou, na planilha de exequibilidade 

apresentada, falta de itens da convenção coletiva, no caso, a Contribuição Social 

Sindical e solicita discriminação acerca das alíquotas do ISS, Pis e COFINS. 

Foi aberta a palavra aos licitantes para que qualquer observação ou indagação fosse 

feita, inclusive o interesse na interposição de recurso. 

Sem mais considerações, a Sessão foi encerrada às 11h35 pelo Pregoeiro, e esta ata, 

após a leitura e concordância com os termos aqui expostos, foi devidamente assinada 

pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes credenciados das licitantes 

presentes. 

Comissão de Licitação 

Em, 09 de setembro de 

ODRIGUES GUEDES 

Pregoeiro 

  

ALLAN DA CRUZ DA SILVA 

Equipe de Apoio 
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GUSTAVO DO NASCIMENTO SANTOS 

Equipe de Apoio 

EMPRESAS PARTICIPANTES: 

HP 5 rviços t1.ceirizados Eireli 

Jeffe son da S Iva 

inistrativo e Tecnológico Eireli 
Marcos de Jesus Santos 
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GUSTAVO DO NASCIMENTO SANTOS 

Equipe de Apoio 

EMPRESAS PARTICIPANTES: 

  

HP Serviços terceirizados Eireli 

Jefferson da Silva     

    
   

      

Comercial e Serviços Eireli 

je Oliveira Resende 

SS Fort inistrativo e Tecnológico Eireli ) 

Marcos de Jesus Santos 
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ial de Produtos e Serviços lTOA 

Estado de São Paulo 
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SUUTOS e Serviços LTDA di Pereira Santos Filho 
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