
 

 

1 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR ROGÉR MARTINS CARDOSO – PREGOEIRO 

SUBSTITUTO DA EQUIPE SIGMA – SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE 

LICITAÇÕES – SUPEL/RO 

 

 

 

REF. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2019/SIGMA/SUPEL/RO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0036.300149/2018-16 

 

 

 

G. JP PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº. 05.505.592/0001-17, sediada à 

Rua Elias Goraeyb, nº 2804, Bairro Liberdade, CEP: 76.803-874, em Porto 

Velho/RO, representada por ESBER E SERRATE ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(mandato anexo), sociedade inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 

de Rondônia, sob o nº 048/12, com escritório localizado a Rua Rui Barbosa, nº. 

1019, B. Arigolândia, CEP 76.801-196, e-mails: renato@eshr.adv.br, 

vanessa@eshr.adv.br e alessandra@eshr.adv.br, telefone(s): (69) 3301-6650, 

vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar: 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 

014/2019/SIGMA/SUPEL/RO 

pelos motivos de fato e direito que se seguem, com base nas 

diretrizes contidas nas normas regulamentadoras da Licitação, pelos substratos 

fáticos e jurídicos que seguem apresentados. 

I - DA TEMPESTIVIDADE 

A presente impugnação apresenta-se de forma tempestiva, pois 

manifestada no prazo estabelecido no art. 18, § 1º e § 2º do Decreto Estadual nº. 

12.205/06, que assim dispõe: 

Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública, qualquer cidadão ou licitante 

poderá impugnar o instrumento convocatório do pregão, na 

forma eletrônica. 

§ 1º Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável 

pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no 

prazo de até vinte e quatro horas. 

§2º Acolhida a impugnação contra o instrumento 

convocatório, será definida e publicada nova data para 
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realização do certame. 

 

A data da sessão pública encontra-se marcada para abertura em 

26/02/2019 (terça-feira) às 9h00min (horário de Brasília – DF). Assim, ratifica-se a 

tempestividade em razão da impugnação apresentada em 21/02/2019 (quinta-

feira), com base, ainda, no item 3 do Edital. 

II – DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

Em conformidade com o instrumento convocatório, foi aberta 

autorização para instauração de procedimento licitatório para Contratação de 

Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza 

Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Higienização, Conservação, Desinfecção de 

Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos Resíduos Grupo “D”, para atender o 

Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal – Heuro Cacoal, de forma contínua, 

de acordo com as normas legais vigente, pelo período de 12 meses. 

Inicialmente cumpre informar que o presente edital 

apresenta falhas análogas às apresentadas no Edital do Pregão Eletrônico 

nº 587/2018/SIGMA/SUPEL/RO, também impugnado por esta empresa o 

qual ainda encontra-se suspenso pendente de análise da impugnação. 

Ocorre que, pela análise dos termos e cláusulas editalícia, bem 

como planilha de composição de custos elaborada pela SESAU e caderno técnico, 

constatou-se divergências de valores que impactam consideravelmente no valor 

estimado para a contratação, que são passíveis de nulidade do procedimento, 

inviabilizando a apresentação de proposta exequível, o que será demonstrado de 

forma individualizada. 

Inicialmente, cumpre salientar que a exigência de 

elaboração de planilhas que expressem todos os custos por parte da 

própria Administração, é regra que se impõe, conforme estipulado no 

artigo 7º, §2º, inciso II da lei 8.666/93. Vejamos: 

Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a 

prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, 

em particular, à seguinte sequência: 

(...) 

§2o As obras e os serviços somente poderão ser 

licitados quando: 

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade 

competente e disponível para exame dos interessados em 

participar do processo licitatório; 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que 

expressem a composição de todos os seus custos 

unitários; (grifo nosso) 

Vislumbra-se ao artigo exposto, a necessidade e obrigatoriedade 

de indicação correta dos insumos, salários e quantitativo mínimo de colaboradores 
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devem refletir a realidade da prestação dos serviços a serem executados, devendo 

a planilha de composição de custos demonstrar todos esses custos de maneira 

unitária de modo propiciar a apresentação de proposta exequível. 

Divergência de valores nas planilhas podem implicar em nulidade 

da licitação. Em caso análogo, o edital de Concorrência Pública nº 10/2014 

desta Prefeitura Municipal de Porto Velho, que tinha por objeto a coleta de 

resíduos sólidos urbanos e hospitalares, fora suspenso pelo Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia após a fase de julgamento das propostas, documentos de 

habilitação, e inclusive, após a fase recursal, sendo posteriormente anulado. 

Naquela oportunidade, fora demonstrado pela empresa 

Representante, em pedido de Reexame, que a planilha elaborada pela 

Administração continha equívocos insanáveis para aquela fase, por apresentar 

salários defasados e ausência de itens indispensáveis. 

Posteriormente a Corte de Contas Estadual, confirmou a 

Tutela Antecipada e dando provimento ao Recurso, considerando que 

planilhas de custos defasadas causam risco de fraude e inexecução do 

objeto. 

Vejamos o Acórdão AC1-TC 0001/17, da Primeira Câmara do 

Tribunal de Constas do Estado de Rondônia, referente ao processo nº 3.616/2016: 

PEDIDO DE REEXAME. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. 

PREFEITURA DE PORTO VELHO. SERVIÇOS DE COLETA 

E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E 

HOSPITALARES; OPERAÇÃO DE ATERRO; MANUTENÇÃO 

DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

HOSPITALARES; E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL. 

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

PLANILHA DE CUSTOS DEFASADA. DIFERENÇA DE R$ 

3.7 MILHÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

COMPETITIVIDADE. RISCO DE FRAUDE E INEXECUÇÃO 

DO OBJETO. SUSPENSÃO LIMINAR DO CERTAME. 

CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PROVIMENTO 

AO RECURSO. 

Indícios de significativa defasagem da planilha de custos da 

Concorrência Pública n. 10/2014 podem culminar na 

declaração de nulidade do certame, uma vez que são 

capazes de gerar risco de inexecução e fraude contratual, 

para além de vulnerarem o princípio da competitividade. 

Desta maneira, a fim de acautelar a fiscalização empreendida 

por este Tribunal de Contas e evitar que se torne ineficaz o 

provimento final do processo 2.144/2016, é de se dar 

provimento ao recurso para o fim de manter suspensa a 

licitação. (TCE/RO, Acórdão AC1-TC 0001/17, Pleno, Rel. 

José Euler Potyguara Pereira de Mello, de 07/02/2017). 
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Pelo Acordão, latente a demonstração da preocupação com a 

existência de planilha de composição de custos elaborada pela própria 

Administração e que esta reflita coma realidade do mercado, o que não se 

depreende do presente edital. 

Inclusive, cabe responsabilização aos gestores que deixarem de 

cumprir a legislação, quanto à elaboração de planilha de custos, vejamos: 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA – PLANEJAMENTO – 

ORÇAMENTO – VALORES SUPERESTIMADOS – 

UTILIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS COM GRANDE 

VARIAÇÃO DE VALORES – INCONSISTÊNCIA DA 

PESQUISA – RESPONSABILIDADE DO GESTOR – 

SANÇÃO – MULTA – LEI Nº 8.443/92 – TCU  

Em processo de representação, o TCU responsabilizou 

gestores públicos pela elaboração de orçamento estimativo 

de preços com valores superestimados em relação aos preços 

praticados no mercado e a outros contratos de igual objeto, 

vigentes no mesmo período e firmados pela mesma entidade. 

Apurou-se que os vícios no orçamento ocorreram em razão 

dos valores dos serviços objeto da contratação terem sido 

calculados a partir de orçamentos com grande variação de 

valores, denotando inconsistência da pesquisa de preços. 

Diante desses fatos, o Relator, em seu voto, asseverou ser 

“indispensável que a Administração avalie, de forma crítica, a 

pesquisa de preço obtida junto ao mercado, em especial 

quando houver grande variação entre os valores a ela 

apresentados". Nesse sentido é a ementa do Acórdão 

1.108/2007 – Plenário: "não é admissível que a pesquisa de 

preços de mercado feita pela entidade seja destituída de 

juízo crítico acerca da consistência dos valores levantados, 

máxime quando observados indícios de preços destoantes 

dos praticados no mercado". Assim, ante as 

irregularidades comprovadas, o TCU considerou 

vulnerado o art. 7º, § 2º, inc. II, da Lei nº 8.666/93, 

aplicando aos gestores responsáveis pela elaboração 

do orçamento a multa prevista no art. 58, inc. II, da 

Lei nº 8.443/92. (TCU, Acórdão nº 403/2013, 1ª Câmara, 

Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, DOU de 19.02.2013.) 

É inquestionável impor que as licitações não podem ser realizadas 

sem a comprovação por parte da Administração de todos os custos da contratação. 

Vejamos: 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA – PLANEJAMENTO – 

DEFINIÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ORÇAMENTO COMPLETO 

E DETALHADO – PREVISÃO DE TODOS OS CUSTOS 

UNITÁRIOS – REQUISITOS DE QUALIDADE DO OBJETO 

– ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES – TCU  
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“(...) realize licitação somente se houver orçamento completo 

e detalhado em planilhas que expressem todos os custos 

unitários (art. 7º, § 2º, II), o diagnóstico da necessidade de 

se proceder à contratação e estabelecidos os requisitos de 

qualidade do objeto, de forma a atender às necessidades do 

órgão”. (TCU, Acórdão nº 1.373/2003, Plenário, Rel. Min. 

Augusto Sherman Cavalcanti, DOU de 26.09.2003.) 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA – LICITAÇÃO – RECURSOS 

FEDERAIS – DETALHAMENTOS QUE DEVEM CONSTAR 

NECESSARIAMENTE DO EDITAL – TCU  

"9.6.10. caso venha a realizar nova licitação para os 

serviços de supervisão da obra do contorno ferroviário 

respeite de forma integral o art. 7º, § 2º, inciso II, da 

Lei nº 8.666/93, apontando, no orçamento, e exigindo, 

nas propostas, cotação de preços para todos os 

serviços a serem executados, individualmente, bem 

como discriminando no edital o local, o momento 

cronológico, o número de profissionais e os 

respectivos números de horas a serem trabalhadas 

envolvidos em cada uma das tarefas; 9.6.11. caso venha 

a utilizar recursos federais para pagamento de serviços de 

supervisão passe a exigir a comprovação adequada dos 

serviços realizados de modo que a liquidação da despesa 

tenha por base os comprovantes da prestação efetiva do 

serviço por parte da entidade, em obediência ao art. 63, § 

2º, da Lei 4.320/64;". (TCU, Acórdão nº 2.088/2004, 

Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, DOU de 

15.12.2004.) 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA – PLANEJAMENTO – OBRAS 

PÚBLICAS – PROJETO BÁSICO – DISCRIMINAÇÃO DOS 

ELEMENTOS E CUSTO UNITÁRIO – 

IMPRESCINDIBILIDADE – TCU  

"A elaboração de projeto básico adequado e atualizado, 

assim considerado aquele que possua os elementos 

descritivos e que expressem a composição de todos os custos 

unitários, é imprescindível para a realização de qualquer obra 

pública, resguardando a Administração Pública de 

sobrepreços e manipulação indevida no contrato original". 

(TCU, Acórdão nº 2.641/2007, Plenário, Rel. Min. Marcos 

Bemquerer Costa, DOU de 11.12.2007.) 

“(...) não é possível licitar obras e serviços sem que o 

respectivo orçamento detalhado, elaborado pela 

Administração, esteja expressando, com razoável precisão 

quanto aos valores de mercado, a composição de todos os 

custos unitários, nos termos do art. 7º, §2º, II, da Lei 
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8.666/1993, tendo-se presente que essa peça é fundamental 

para a contratação pelo preço justo e vantajoso (...)” 

(Acórdão 1.038/2011, Plenário, rel. Min. Luís de 

Carvalho). 

“8. Vale destacar que o inciso II do §2º do art. 7º da Lei 

Geral de Licitações e Contratos estabelece como um dos 

requisitos para licitação de obras e serviços a existência de 

“orçamento detalhado em planilhas que expressem a 

composição de todos os seus custos unitários”. 9. A regra 

contida no preceito legal traz basicamente duas implicações. 

A primeira contempla o dever de a Administração estimar 

seus custos, pois os valores a desembolsar devem ser 

previstos antes mesmo de se iniciar a licitação. A segunda 

guarda consonância com o princípio da transparência na 

gestão dos recursos públicos de forma que se possa verificar 

a conformidade de cada proposta ofertada à Administração 

com os preços correntes no mercado, o que se coaduna com 

a busca de cada proposta mais vantajosa e da isonomia e 

ainda conduz a um aumento de efetividade no controle dos 

recursos” (Acórdão 2.157/2010, Plenário, rel. Min. 

Marcos Bemquerer Costa). 

“No que tange à exigência de orçamento estimativo em 

composições de custos unitários, é fato que, independente da 

modalidade de licitação, a elaboração de planilhas que 

expressem a composição dos custos unitários é peça 

imprescindível para o processo licitatório, conforme se 

observa no comando do inciso II, §2º, do art. 7º da Lei 

8.666/1993.” (Acórdão 2.133/2010, Plenário, rel. Min. 

Aroldo Cedraz). 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA – PLANEJAMENTO – 

AVALIAÇÃO DO CUSTO – ORÇAMENTO DETALHADO – 

PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO E FINALIDADE – 

TCU  

No entendimento do TCU, a avaliação do custo deve ocorrer 

“mediante orçamento detalhado, em que constem os preços 

unitários relativos a cada item de serviço e o valor global, 

elaborado a partir de fundamentada pesquisa de preços 

praticados no mercado, incluindo consultas a diversas fontes 

de informação, de modo a demonstrar, no caso das 

contratações diretas, a compatibilidade do preço contratado 

com os valores de mercado; e, nos casos de licitação, os 

parâmetros para verificar a adequação das propostas 

econômicas”. (TCU, Acórdão nº 526/2013, Plenário, Rel. Min. 

Marcos Bemquerer Costa, DOU de 18.03.2013.) 
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Conforme inúmeros posicionamentos jurisprudenciais nota-se que 

não é discricionariedade da Administração elaborar a planilha de custos que 

contemplem valores reais e corretos em relação aos custos com mão de obra, 

insumos, dentre outros, devendo a Administração apresentar, por força do artigo 

7º, §2º, II da lei 8.666/93.  

Ademais, a elaboração da planilha de composição de custos 

elaborada de maneira correta pela administração servirá de base quando do 

julgamento objetivo da proposta, de modo a se evitar uma contratação não segura 

e não vantajosa ao erário público. 

II.1 – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO PROPRIAMENTE DITAS 

 

II.1.1 – DA INEXEQUIBILIDADE DOS VALORES ESTIMADOS PELA 

ADMINISTRAÇÃO – FALHAS NA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – 

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS NÚMEROS EXTRAÍDOS DO 

CADERNO TÉCNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO – BALIZAMENTO REALIZADO 

DE FORMA EQUIVOCADA 

Vislumbra-se diversas incongruências na planilha de composição 

de custos elaborada pela administração, o que ocasionou inexequibilidade do valor 

estimado, inviabilizando a apresentação de proposta com preços exequíveis e 

compatíveis com os preços praticados no mercado. 

O próprio instrumento convocatório é claro ao dispor que 

propostas com preços inexequíveis ou com valor excessivo, serão desclassificadas. 

Vejamos o que dispõe o subitem 7.2.7: 

7.2.7. Serão considerados inadequados, desta forma 

DESCLASSIFICADOS, preços simbólicos, irrisórios, de valor 

zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados no 

mercado e com distorções significativas; 

Ora, se serão considerados inadequados e desclassificados os preços 

incompatíveis com os preços de mercado, não pode a Administração balizar-se por 

planilhas que apresentam valores equivocados, devendo esta ser revista e 

atualizada, para que se possa chegar ao valor estimado que reflita de fato os 

preços praticados no mercado e, assim, possibilitando a apresentação de proposta 

exequível. 

Ressalta-se que, inicialmente, o valores estimados foram 

extraídos do Estudo sobre a composição dos custos dos valores limites 

serviços de limpeza e conservação – caderno técnico, conforme informado 

na Certidão emitida em 12/09/2019 (SEI nº 2973476), o qual não se 

refere a limpeza hospitalar, mas sim limpeza predial comum. 

O citado caderno técnico, além de não considerar valores referente 

a insalubridade, que deve ser de 40% sobre o salário mínimo vigente, ainda 

considera valores de insumos para material de limpeza e conservação de áreas 
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comuns e não para limpeza de áreas hospitalares, já que estas exigem produtos 

específicos que garantam a efetiva limpeza e desinfecção do local. 

Como se pode observar, às fls. 21 do caderno técnico – o qual não 

fora anexado nesses autos, mas que consta dos autos do processo administrativo 

referente a licitação de João Paulo II, onde indica como valor máximo de custo com 

material de limpeza R$ 289,89 (duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove 

centavos), sendo que para material de limpeza hospitalar esse custo será elevado 

em pelo menos três vezes mais. 

Com base nos valores constantes do caderno técnico fora 

elaborado o quadro de estimativa de preços (SEI nº 2973367), onde chegou-se ao 

valor do custo de cada servente para realizar a limpeza por metro quadrado, 

levando em consideração a produtividade indicada para limpeza hospitalar, 

conforme recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado. 

A tabela apresentada no item 2.1.1 do Anexo I do Termo de 

Referência, assim dispõe:  

2.1.1. Os serviços deverão ser prestados nos seguintes horários 
  

Unidade de Saúde 
Horário/Dias da Semana 

Área Médico Hospitalar Área Administrativa 

Hospital de Urgência e 

Emergência de Cacoal - 

Heuro Cacoal 

24 horas/dia, 7 (sete) dias por semana, 
inclusive sábados, domingos e feriados, em 

turnos de trabalho conforme prevê a IN 
05/2017 do MPOG 

Segunda à Sexta-
Feira 

das 07h00min às 
12h00min 

e das 14h00min às 
18h00min (2758990) 

 

Do texto acima colacionado, verifica-se que para as áreas 

hospitalares, excetuando-se os setores administrativos, devem ser higienizadas em 

regime de 24 horas/dia, em regime de 12h x 36h, conforme descrito no subitem 

2.4.1 do Termo de Referência. 

De forma diversa, considerando a frequência de limpeza indicada 

no caderno técnico, as áreas semicríticas devem ser limpas somente duas vezes por 

dia, não podendo servir de balizamento para os preços estimados neste certame. 

Assim, nota-se que para fins de estimativa do valor da mão de 

obra indicado na memória de cálculo com o valor de R$ 4.032,02 (quatro mil e 

trinta e dois reais e dois centavos) de custo para o colaborador diurno e R$ 

4.467,47 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete 

centavos) de custo com o colaborador noturno – conforme indicado no caderno 

técnico que serviu de valor originário para os valores estimados neste certame. 

Portanto, o valor inicial que serviu de referência, seguindo a 

orientação de produtividade elencada no caderno técnico não serve para 

estimar os custos desta licitação, impossibilitando a apresentação de uma 
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proposta exequível considerando a quantidade necessária de serventes 

para a realização dos serviços conforme exigido no edital, visto que tal 

valor não contempla o adicional de insalubridade no percentual de 40%, 

bem como por estimar custo com material de limpeza muito inferior ao real 

custo dos materiais de limpeza hospitalar. 

Ora, é certo que o valor estimado encontra-se inexequível por não 

considerar o adicional de insalubridade e por ter conter erros no balizamento desde 

sua origem, o que fatalmente resulta em valores estimados de forma equivocada. 

II.1.2 – DA DIVERGÊNCIA NA PRODUTIVIDADE MÍNIMA INDICA NA 

PLANILHA ELABORADA PELA SESAU – QUADRO ESTIMATIVO DE PREÇOS E 

PRODUTIVIDADE INDICADA NO SUBITEM 2.3.4.1.1 DO TERMO DE 

REFERÊNCIA 

Analisando o produtividade mínima aplicada, exposta na planilha 

de valor do Anexo II do Edital – Quadro Estimativo de preços, verifica-se 

discrepância com a produtividade mínima aplicada indicada no subitem 2.3.4.1.1 do 

Termo de Referência. Vejamos: 

01 – Planilha com a produtividade – quadro estimativo 

SESAU 

  AREAS HOSP. E ASSEMELHADAS M2 M2 
Produtividade- 

aplicada no 

SAMS 

1 Áreas Críticas - diurno - Áreas operacionais hospitalares. m² 730,53 350 

2 Áreas Críticas - noturno - Áreas operacionais hospitalares. m² 730,53 350 

3 Áreas Críticas - diurno - Áreas de circulação m² 220,46 360 

4 Áreas Críticas - noturno - Áreas de circulação m² 220,46 360 

5 Áreas Semi - críticas - diurno - Áreas operacionais hospitalares m² 2102,36 720 

6 
Áreas Semi - críticas - noturno - Áreas operacionais 

hospitalares 
m² 2102,36 720 

7 Áreas Semi - críticas - diurno - Áreas de circulação m² 1347,35 500 

8 Áreas Semi - críticas - noturno - Áreas de circulação m² 1347,35 500 

9 Áreas Não Críticas - diurno - Áreas operacionais hospitalares m² 1002,36 420 

10 Áreas Não Críticas - noturno- Áreas operacionais hospitalares m² 1002,36 420 

11 Áreas Não Críticas - diurno - Áreas de circulação m² 46,92 650 

12 Áreas Não Críticas - noturno - Áreas de circulação m² 46,92 
650 

Como se pode observar, a planilha da SESAU considerou a mesma 

produtividade do período diurno para o período noturno em todas as áreas, sem 

fazer qualquer diferenciação. 
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Todavia, a produtividade mínima aplicada indicada no subitem 

2.3.4.1.1 do Termo de Referência, faz diferenciação entre o período diurno e 

noturno, onde a produtividade mínima para o período noturno e sempre muito 

maior do que para o período diurno. Vejamos o que dispõe o referido subitem: 

2.3.4.1.1. Para as áreas hospitalares foram utilizados índices 

com base nas produtividades estabelecidas por levantamento 

realizado por servidor qualificado desta SESAU/RO, através 

de estudo técnico in loco, no Heuro Cacoal, conforme 

Relatório inserido no Sistema Eletrônico de Informações – 

SEI sob o nº (2757547), que apresentou as seguintes 

produtividades: 

  

IV - Áreas Hospitalares e Assemelhadas: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se vê do quadro acima, extraído do Termo de Referência, a 

produtividade mínima para o período noturno é sempre maior do que para o 

período diurno. 

Deste modo, considerando o disposto no Termo de Referência, 

temos o seguinte quantitativo mínimo de produtividade para o período noturno: 

  AREAS HOSP. E ASSEMELHADAS M2 M2 
Produtividade- 

aplicada no 

SAMS 

1 Áreas Críticas - diurno - Áreas operacionais hospitalares. m² 730,53 350 

2 Áreas Críticas - noturno - Áreas operacionais hospitalares. m² 730,53 700 

3 Áreas Críticas - diurno - Áreas de circulação m² 220,46 360 

4 Áreas Críticas - noturno - Áreas de circulação m² 220,46 420 

CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS/ 

AMBIENTES 

Produtividade por tipo de área (m²) 

Crítica Semicrítica Não crítica 

Áreas operacionais 

hospitalares – Período 

diurno 

350 720 420 

Áreas de circulação – 

Período diurno 
360 500 650 

Áreas operacionais 

hospitalares – Período 

noturno 

700 1.000 1.100 

Áreas de circulação – 

Período noturno 
420 650 1.300 



 

 

11 

5 Áreas Semi - críticas - diurno - Áreas operacionais hospitalares m² 2102,36 720 

6 
Áreas Semi - críticas - noturno - Áreas operacionais 

hospitalares 
m² 2102,36 1000 

7 Áreas Semi - críticas - diurno - Áreas de circulação m² 1347,35 500 

8 Áreas Semi - críticas - noturno - Áreas de circulação m² 1347,35 650 

9 Áreas Não Críticas - diurno - Áreas operacionais hospitalares m² 1002,36 420 

10 
Áreas Não Críticas - noturno- Áreas operacionais 

hospitalares 
m² 1002,36 1100 

11 Áreas Não Críticas - diurno - Áreas de circulação m² 46,92 650 

12 Áreas Não Críticas - noturno - Áreas de circulação m² 46,92 1300 

Assim sendo, se faz necessário esclarecer qual a produtividade 

deve ser considerada pelos participantes do certame, se a da planilha elaborada 

pela SESAU ou a indicada no Termo de Referência, considerando que tais números 

impactam diretamente na elaboração das propostas. 

As divergências aqui narradas, inclusive interferem também no 

valor estimado da contratação, o que não pode ser ignorado, de modo a se evitar 

surpresas quando da apresentação das propostas. 

Ao que parece, houve um erro na formatação da planilha 

elaborada pela SESAU, por ter desconsiderado a produtividade mínima indicada no 

Termo de Referência. 

Pelo exposto, a planilha elaborada pela SESAU deve ser retificada. 

III – DO PEDIDO 

Em suma, conclui-se que o valor estimado é inexequível pelos 

seguintes motivos:  

a) a planilha não considerou o valor relativo à 

insalubridade; 

b) o caderno técnico, usado como balizamento para o 

valor referente aos insumos não é relativo à materiais para 

limpeza hospitalar e sim para limpeza predial comum; e 

c) a produtividade informada na planilha – quadro 

estimativo de preços elaborada pela SESAU não considera a 

produtividade informada no Termo de Referência. 

Deste modo, amparada nas razões acima expendidas, requer a 

Vossa Senhoria: 

1. o acolhimento da Impugnação ora apresentada, com fulcro no 

art. 18, § 1º e § 2º do Decreto Estadual nº. 12.205/06; 

 

2. a divulgação, pelo mesmo instrumento de publicação em que 
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se deu o texto original, após a modificação requerida, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, considerando os conflitos existentes impactam 

diretamente na elaboração das propostas; 

3. a competente decisão sobre a presente impugnação no prazo 

legal; 

4. seja a presente impugnação processa em seus exatos termos 

de regularidade até seu encerramento. 

 

 

Termos em que, pede e espera deferimento. 

 

 

 

 

Porto Velho(RO), 21 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

Inventário de documentos: 

 

- Atos constitutivos;  

- Procuração. 


