
CONVOCAÇÃO PARA RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 02/2017

Considerando  o  Processo  Administrativo  n.º  08/2017,  referente  ao
Pregão Presencial n.º 02/2017, cujo objeto é a ‘Contratação de empresa
especializada  na  prestação,  de  forma  contínua,  de  serviços  de
limpeza,  conservação  e  higienização  de  bens  móveis  e  imóveis,
serviços  de  office-boy/girl  e  serviços  de  secretariado  executivo,
conforme  especificações  constantes  no  Termo  de  Referência  –
Anexo I do Edital, para atender às necessidades do CIGA’;

Considerando  a  impetração  de  Mandado  de  Segurança  (autos  n.º
0307961-11.2017.8.24.0023) pela empresa Serviza Serviços Ltda. – Me/RL
Rodrigues,  com  o  objetivo  de  desconstituir  a  desclassificação  de  sua
proposta ao Pregão Presencial n.º 02/2017/CIGA;

Considerando a  decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem,
que concedeu a tutela de urgência pleiteada pela Impetrante, para obstar a
assinatura do respectivo Contrato;

Considerando  a  interposição,  pelo  CIGA,  de  Agravo  de  Instrumento
(autos n.º 4023800-53.2017.8.24.0000)  em face dessa decisão do juízo  a
quo na ação mandamental;

Considerando a concessão, liminarmente, de antecipação dos efeitos
da tutela recursal pleiteada pelo CIGA, que suspendeu os efeitos da liminar
concedida em primeira instância até o julgamento do recurso pela Câmara
especializada (decisão monocrática às fls. 42-45 do Agravo de Instrumento);

Considerando que a Terceira Câmara de Direito  Público decidiu,  por
maioria de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se
incólume  o  pronunciamento  agravado,  forte  no  art.  7º,  III,  da  Lei  n.
12.016/09;

Considerando o deferimento da segurança pretendida pela impetrante,
para declarar a invalidade do ato decisório que a ‘inabilitou’ (desclassificou
sua  proposta  de  preços)  e  determinar  o  retorno  do  certame  à  fase  de
abertura de proposta de preço;

Considerando a força e o respeito à autoridade das decisões judicias e
a necessária manutenção da ordem pública;

Considerando que o CIGA tem o dever de observar os princípios dos
direitos administrativo e constitucional,  de modo que todos os seus atos
executados  sejam  coerentes  com  os  princípios  da  legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, em consonância com
o inciso V do artigo 43 do Contrato de Consórcio Público do CIGA;

Considerando,  então,  que  CIGA,  em cumprimento à decisão judicial,
retomará  a  sessão  pública  do  Pregão  Presencial  n.º  02/2017  à  fase  de
abertura das propostas de preços, sendo mantidas as mesmas exigências



para habilitação,  conforme o Edital e com base no disposto nas Leis n.º
10.520/2002 e n.º 8.666/1993, Lei Complementar n.º 123/2006 e demais
legislações pertinentes; 

Em razão da concessão de pedido liminar em mandado de segurança
n.º  0307961-11.2017.8.24.0023 e  objetivando a  garantia  do  princípio  da
isonomia entre os licitantes participantes do presente certame público,  o
CIGA decidiu por estender seus efeitos para permitir aos demais licitantes a
aceitabilidade de suas propostas de preços.

O  Pregoeiro  CONVOCA todos  os  licitantes  que  apresentaram  os
envelopes  de  proposta  de  preço  e  de  habilitação  a  participarem  da
retomada da sessão pública  relativa  ao Pregão Presencial  nº  02/2017.  A
sessão será retomada na fase de análise das propostas de preços no dia
04/01/2019 às  14  horas,  na  Rua General  Liberato  Bittencourt,  nº  1.885,
Centro  Executivo  Imperatriz,  Sala  nº  102,  Bairro  Canto,  CEP 88.070-800,
Florianópolis/SC. 

Considerando o lapso temporal, as propostas de preços apresentadas à
época serão igualmente reajustadas, aplicando os percentuais de reajuste
para cada um dos postos de trabalho, conforme demonstrado no ANEXO I da
presente  convocação:  ESTIMATIVA  DE  VALOR  DA  CONTRATAÇÃO  –
ATUALIZADA.

Os  seguintes  documentos  de  habilitação,  elencados  no  item 11  do
Edital, deverão ser entregues pessoalmente ou enviados pelo Correios até a
sessão pública do dia 04/01/2019, caso estejam vencidos, desatualizados ou
tenham sofrido alterações em relação ao constante no envelope n.º  2  –
Documentação  de  Habilitação  à  época  da  sessão  pública  do  Pregão
Presencial n.º 02/2017 (junho/2017):

[...]

11.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

11.1.1.1 Ato constitutivo do licitante:

11.1.1.1.1 Quando se tratar de EMPRESÁRIO deverá ser apresentado
documento  comprobatório  de  inscrição  do  mesmo  no  REGISTRO
PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS da Junta Comercial do local de
sua sede.

11.1.1.1.2  Quando  se  tratar  de  SOCIEDADE  SIMPLES  deverá  ser
apresentado  Contrato  acompanhado  das  modificações  averbadas,
tudo  devidamente  registrado  no  REGISTRO  CIVIL  DAS  PESSOAS
JURÍDICAS do local de sua sede.

11.1.1.1.3 Quando se tratar de SOCIEDADE EMPRESÁRIA deverá ser
apresentado  o  Estatuto  ou  o  Contrato  Social  (documento
consolidado  ou  acompanhado  de  todas  as  alterações),  tudo
devidamente  registrado  no  REGISTRO  PÚBLICO  DE  EMPRESAS
MERCANTIS da Junta Comercial do local de sua sede.

11.1.1.2  As  SOCIEDADES  POR  AÇÕES  também  deverão  apresentar
cópia da Ata da eleição de seus administradores registrada na Junta
Comercial.



11.1.1.3  As  SOCIEDADES ESTRANGEIRAS em funcionamento  no País
deverão apresentar o respectivo decreto de autorização e, quando a
atividade o exigir, o ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente.

11.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

11.1.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional  de Pessoa Jurídica
(CNPJ); 

11.1.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal ou
estadual,  se  houver,  relativo  ao  domicílio  ou  sede  da  licitante,
pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e  compatível  com  o  objeto
contratual;

11.1.2.3 Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, a
ser realizada mediante apresentação da Certidão Conjunta de Débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela
Secretaria da Receita Federal;

11.1.2.4 Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do
domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

11.1.2.4.1 Caso o licitante seja de outra Unidade da Federação
deverá apresentar, também, a regularidade para com a Fazenda
do Estado de Santa Catarina;

11.1.2.5 Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do
domicílio ou sede da licitante expedida pelo órgão competente;

11.1.2.5.1 Para os municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e
Imobiliário  separados,  as  proponentes  deverão  apresentar  as
duas  certidões,  isto  é,  Certidão  sobre  Tributos  Imobiliários  e
Certidão sobre Tributos Mobiliários;

11.1.2.5.2 As empresas que não possuem imóveis cadastrados
e/ou isentas,  caso se enquadrem no item 11.1.2.5.1,  deverão
apresentar documento, emitido(s) por órgão(s) da Prefeitura que
comprovem as respectivas situações;

11.1.2.6  Prova  de  regularidade  relativa  ao  Fundo  de  Garantia  por
Tempo de Serviço – FGTS;

11.1.2.7  Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de
Débitos  Trabalhistas  (CNDT),  nos  termos  do  Título  VII-A  da
Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,  instituída  pela  Lei  Federal  nº
12.440, de 7 de julho de 2011;

11.1.2.8  Declaração  de  cumprimento  do  art.  7.º,  inc.  XXXIII,  da
Constituição Federal – modelo sugerido no Anexo VI;

11.1.2.9  Serão aceitas  certidões  positivas,  com efeito  de negativas,
para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.



11.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:*

11.1.3.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
último exercício social (representado pelas contas de ativo e passivo)
que comprove a boa situação financeira da empresa, acompanhadas
dos  termos  de  abertura  e  encerramento  devidamente  autenticados
pela  Junta  Comercial  do  Estado,  vedada  a  sua  substituição  por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices
oficiais quando encerrados há mais de três meses da data estabelecida
para apresentação dos documentos nesta licitação.

11.1.3.1.1 A boa situação financeira da empresa será aferida mediante
a apuração do Índice de Liquidez Geral (ILG) e Grau de Solvência (GS),
representados por:

                                      ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo_

                       Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

GS =  __________           Ativo Total _________________
         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

11.1.3.1.2  A  licitante  deverá,  obrigatoriamente,  apresentar  as
fórmulas devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado
ao balanço;

11.1.3.1.3  Se  necessária  a  atualização  do  balanço,  deverá  ser
apresentado,  juntamente  com  os  documentos  em  apreço,  o
memorial de cálculo correspondente;

11.1.3.1.4 Os índices acima deverão apresentar resultado igual ou
superior a 1 (um).

11.1.3.2  Certidão  negativa  de  falência,  recuperação  judicial  ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor ou pelos cartórios de registro
da falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial da sede
da pessoa jurídica, com prazo de validade expresso.

11.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.1.4.1 Certidão de registro e regularidade no Conselho Regional de
Administração – CRA da empresa, relativa ao exercício de 2017.**

11.1.4.2  Comprovante  de  capacidade  técnica,  consistente  na
apresentação de,  pelo  menos,  1  (um) atestado,  emitido  por  pessoa
jurídica de direito público ou privado, no qual conste a execução de
serviço pertinente e compatível com o objeto desta licitação, sob pena
de exclusão do certame;



11.1.4.2.1  O(s)  atestado(s)  apresentado(s)  deverá(ão)  estar
devidamente registrado(s) no CRA, acompanhado(s) de certidão
de registro de comprovação de aptidão – RCA.

11.1.4.2.1.1 A empresa sediada fora do Estado de Santa
Catarina deverá apresentar o(s) respectivo(s) atestado(s)
vistado(s) pelo CRA de Santa Catarina e acompanhado(s)
de Certidão de Registro de Comprovação de Aptidão.

11.1.4.2.2  O(s)  atestado(s)  apresentado(s)  deverá(ão)  ser
derivado(s) de serviço(s) de natureza contínua. 

11.1.4.2.3 O atestado referido neste subitem deverá conter os
seguintes elementos:

11.1.4.2.3.1 Nome do órgão ou empresa responsável pela
emissão do atestado, com o CNPJ/CGC, inscrição estadual,
endereço completo, o período de execução dos serviços e
o número do contrato; 

11.1.4.2.3.2  Manifestação  acerca  do  conteúdo  e  da
qualidade  dos  serviços  prestados,  atestando  que  os
serviços  foram  cumpridos  satisfatoriamente  e  que  não
consta  dos  arquivos  da  contratante  nenhum  registro
desabonador  de  aspectos  comerciais  ou  técnicos  da
contratada; e

11.1.4.2.3.3 Identificação do responsável pela emissão do
atestado, com nome, função e telefone para solicitação de
informações adicionais.

11.1.4.3 Comprovante de que a licitante cumpre e segue as normas de
segurança e medicina do trabalho, mediante apresentação do registro
do  SEESMT  (Serviço  Especializado  em  Engenharia  de  Segurança  e
Medicina do Trabalho) na DRT do Ministério do Trabalho ou documento
equivalente.

11.1.4.4 Declaração de que a licitante possui  sede ou escritório  na
região metropolitana de Florianópolis, informando o endereço ou, em
caso de ainda não possuir, declaração de que irá instalar a sede ou
escritório  na região  se  vencedora  da licitação (Modelo  do Anexo X,
condição para assinatura do contrato).

11.1.4.5 Comprovação que a empresa possui em seu quadro técnico,
no  mínimo,  um  profissional  com  formação  de  nível  superior,
devidamente  reconhecido  pela  entidade  competente,  que  será  o
Responsável Técnico pela execução dos serviços, para desempenho de
atividades de supervisão e controle do serviço objeto desta licitação,
mediante a apresentação de cópia de contrato de trabalho, carteira de
trabalho ou ficha de registro de empregado.

[...]



* O  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  referentes  ao
último exercício social, para fins de qualificação econômico-financeira, são
de 2017.

** Em  relação  à  Certidão  de  registro  e  regularidade  no  Conselho
Regional  de  Administração  –  CRA  da  empresa,  tendo  em  vista  estar
desatualizado,  deve-se  também  comprovar  a  regularidade  atual,  com  a
apresentação de certidão referente ao exercício 2018.

Florianópolis, 20 de dezembro de 2018.

MARCUS VINICIUS DA SILVEIRA
Pregoeiro



ANEXO I

ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO - ATUALIZADA

1 METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DA ESTIMATIVA - ATUALIZADA

A tabela abaixo informa o preço máximo para o objeto desta licitação, em
conformidade com a estimativa de custos realizada a partir da pesquisa de
mercado efetuada, à época da confecção do Edital do Pregão Presencial n.º
02/2017,  com  cotações  de  empresas/fornecedores  distintos,  para  a
obtenção  de  orçamentos  de  empresas  especializadas  na  prestação  dos
serviços em tela.

Considerando o lapso temporal, entre a estimativa apresentada no referido
Edital e os reajustes ocorridos até a presente data, para fins de retomada da
sessão  pública  à  fase   de  análise  das  propostas  de  preços,  estão
demonstrados  na  tabela  abaixo  os  reajustes  nos  postos  de  trabalho
contratados no Contrato Administrativo n.º 260/2017, no período em que
houve  a  prestação  dos  referidos  serviços  ao  CIGA  (julho/2017  a
dezembro/2018). 

LOTE ÚNICO:

Ite
m

Descrição

Valor 
Mensal
(em R$)

MAIO/2017

Valor
 Mensal  
(em R$)

ATUALIZAD
O

Percentua
l Reajuste

 

1  Posto de Servente 2.528,20 2.610,97(a) 3,27%

2  Posto de Office-Boy/Girl 3.603,58 3.707,31(a) 2,88%

3
 Posto de Secretário 
Executivo

5.769,29 6.152,51(a)(b) 6,64%

 Preço Anual Máximo 142.812,84 149.649,51

 
Preço Máximo do Lote

Único em 60 meses
714.064,20 748.247,54

(a) Reajustes conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2018 do
SEAC/SC e Decreto n.º 18.260/2017 da Prefeitura de Florianópolis. A
Convenção  de  Trabalho  2018/2018  do  SEAC/SC  estabeleceu  a
alteração salarial  dos cargos de Servente e de Office-boy/girl,  bem
como o reajuste do vale alimentação e a inclusão de um valor fixo
referente ao 'benefício de assistência ao trabalhador para todos os
cargos.  O  Decreto  n.º  18.260/2017  da  Prefeitura  de  Florianópolis
reajustou o valor do vale transporte, o qual aplica-se para todos os
cargos.

(b) A Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 – SINSESC reajustou o
salário base da categoria profissional de secretária executiva para o
período  de  maio/2017  a  maio/2018.  E  a  Convenção  Coletiva  de
Trabalho 2018/2019 – SINSESC  reajustou o salário base da categoria
profissional de secretária executiva para o período de maio/2018 a
maio/2019.




