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PROCESSO: 0036.059086/2018-15 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 055/2019/SIGMA/SUPEL/RO 

OBJETO: 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 ao Hospital 

Regional de Buritis – HRB e Laboratório de Fronteira – LAFRON, de forma contínua, 

conforme características e parâmetros técnicos e operacionais descritos neste terno de 

referência, de acordo com as normas legais vigente, pelo período de 12 (doze) meses. 

 

TERMO DE ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de seu Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria Nº 

045/GAB/SUPEL/2019, publicada no DOE no dia 18 de fevereiro de 2019, em atenção aos 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS interpostos, pelas empresas: G. JP PRESTADORA DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA e 

ARAUNA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA nos itens 01 e 02, já qualificadas nos autos 

epigrafados, passa a analisar e decidir, o que adiante segue. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE 

 

Dispõe o Artigo 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10520/02, que: 

 

“Artigo 4 – A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as 

seguintesregras: 

 

[...] XVIII – declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões 

do recurso, ficando demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 

numero de dias, que começarão a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos...” 

 

De acordo com o Edital – item 12 e subitens - os recursos devem ser interpostos 

tempestivamente nos prazos prescritos em lei (Lei 10.520/02), bem como de forma escrita e com 

fundamentação. 

 

Verifica-se que as peças recursais das recorrentes G. JP PRESTADORA DE SERVIÇOS 

DE LIMPEZA LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA e ARAUNA 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA foram anexadas ao sistema Comprasnet em tempo hábil, 

até o dia 03/07/2019, conforme prevê a legislação em vigor e ata de julgamento do certame. 

 

O prazo e a forma recursal, bem como a legitimidade para o recurso, suas razões e 

contrarrazões, estão orientados no inc. XVIII, art. 4°, da Lei Federal n° 10.520/2002, no art. 26 do 

Decreto Estadual nº 12.205/06, em síntese, quanto às normas aqui citadas, a intenção de recurso 

deve ser declarada em campo próprio do Sistema, após declarado o vencedor e motivadamente 

seguindo-se o prazo de 3 (três) dias para as razões, com igual prazo para as contrarrazões. 

 

Verificados os requisitos de admissibilidade, quais sejam tempestividade, legitimidade e 
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interesse, passamos a análise do pleito. 

 

II - DA SÍNTESE DA INTENÇÃO DE RECURSO 

 

a) G. JP PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ Nº 

05.505.592/0001-17 

 

Expõe a recorrente G. JP PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA que a 

empresa OBJETIVO não comprovou qualificação técnica relevante ao item 11.6, alínea “b”, bem 

como a planilha de custo e formação de preços da recorrida contém erros. 

 

b) LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA, CNPJ Nº 07.503.890/0001-

01 

 

Expõe a recorrente LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA que a empresa 

vencedora do item 1 não apresentou planilha para o setor fechado, afirma que o edital está 

contratando por setor e não por metro quadrado (m²), não obstante indicou encargos os quais a 

empresa está dispensada de expor, bem como demonstrou valor superior ao balizado para áreas 

varriação de passeios, pátios com alta frequência e face interna sem exposição de risco. 

 

c) ARAUNA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ Nº 04.900.474/0001-40 

 

Expõe a recorrente ARAUNA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA que a empresa 

OBJETIVO tem proposta inexequível e seus documentos apresentados divergem das exigências do 

Edital. 

 

III - DA SÍNTESE DO RECURSO 

 

a) G. JP PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA para o Lote 01 

 

Informa a recorrente que a empresa OBJETIVO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI 

julgou-se isenta de apresentar comprovação de registro ou inscrição da empresa junto ao respectivo 

Conselho de Classe, conforme determinara o Edital no item 11.6, alínea “b”, uma vez que colocou 

em seus documentos habilitatórios sentença judicial referente à isenção de registro ao Conselho 

Regional de Administração e declaração de filiação no Sindicato das Empresas de Asseio 

Conservação (SEAC-RO). 

 

Não obstante, salienta a recorrente que esses documentos não tem conexão com aqueles 

requeridos pelo Edital e que o instrumento convocatório não determinou, legalmente, qual seria o 

Conselho de Classe, entretanto ressalta que esse Conselho deve ser uma entidade profissional 

vinculada ao resposável técnico que subsidiará a prestação futura dos serviços. 

 

Alega a recorrente que a recorrida é conhecedora do procedimento de expedição de Alvará, o 

qual requer também em sua emissão profissional técnico registrado em Conselho de Classe 

competente, demonstra a recorrente que a empresa OBJETIVO, na expedição de Alvará Sanitário, 

indicou responsável técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Química, 14ª Região, 
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uma vez que a vencedora do certame viria a prestar serviços de Limpeza em prédios e em 

domicílios. 

 

Nesse sentido, demonstra a recorrente que a empresa OBJETIVO entende a importância do 

registro no respectivo Conselho de Classe conforme requisitou o Edital e ratifica que a sentença 

judicial desobriga registro no Conselho de Administração e no Sindicato da categoria, porém não 

exime comprovação das exigências editalícias, por fim informa que o Edital é assetivo em requerer 

esse profissional registrado, uma vez que os produtos utilizados na limpeza do ambiente são 

diluídos pelo responsável técnico. 

 

Acerca da planilha de custos e formação de preços da vencedora do item 1, indica a 

recorrente que os valores dos itens 1, 12, 13, 33 e 37 estão abaixo da realidade do mercado 

conforme, cita ainda que é possível constatar essa informação através das notas fiscais (6785910), 

elenca ainda que não há na planilha o cargo de servente (setor fechado) e que não pode ser utilizada 

para servente diurno e noturno, uma vez que os custos são diferentes, embora tenha verificado que a 

recorrida apresentou valor igual para todas as áreas. 

 

Aponta a recorrente que há valores acima do estimado pela Administração nas áreas externas 

e de esquadrias, tendo em vista a valoração estar acima da preconizada pela Portaria do Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG), finaliza a recorrente que tais equívocos na 

planilha de custos da recorrida indicam inexequibilidade, assim ao final requer: 

 

 Recebimento do Recurso Administrativo; 

 Provimento ao Recurso, declarando desclassificação e inabilitação da empresa 

OBJETIVO; 

 E que se mantida a decisão da Pregoeira seja remetido o processo à Autoridade 

Superior para apreciação e julgamento; 

 

b) LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA para o Lote 01 

 

Informa a recorrente que a planilha de custos da empresa OBJETIVO SERVICOS 

TERCEIRIZADOS EIRELI contém erro grave, o qual faz alusão a 12 (doze) funcionários, 

entretanto o correto são 14 (catorze), considerando o encarregado totaliza 15 (quinze) funcionários, 

conforme produtividade indicada na planilha da recorrida, assim a recorrida está ocultando mão de 

obra e isto significada que disponibilizará apenas 12 (doze) empregados na hora da contratação e 

execução do serviço, logo a proposta da OBJETIVO não reflete o valor correto descumprindo por 

sua vez o Edital. 

 

Indica ainda que a recorrida é optante do Simples Nacional, tributada na forma da Lei 

Complementar 123/2006, estando dispensada de tributos do sistema “S”, entretanto em suas 

planilhas expôs custo percentual no módulo 4 nas letras “b”, “c”, “d”, “e” e “h”, auferindo lucro 

indevido descumprindo mais uma vez o instrumento convocatório. 

 

Não obstante, a recorrente ressalta que a empresa OBJETIVO demonstrou valor superior ao 

balizado para área de varrição de passeios, pátios com alta frequência e para face interna sem 

exposição de risco, nesse sentido alega que a recorrida não observou o limite mínimo por m² 
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estabelecido no referencial de valores anexo VII do Edital, de forma a descumprir a IN 05/2017 e 

Portaria nº 7/2015 do MPOG, por fim ressalta que a proposta da OBJETIVO é inexequível uma vez 

que o total dos custos para área hospitalar (diurna/noturna), área externa, encarregado, setor fechado 

(diurna/noturna) equivalem à R$ 68.727,27 (Sessenta e oito mil setecentos e vinte e sete reais e 

vinte e sete centavos), entretanto o valor contido na proposta da recorrida é de R$ 60.317,68 

(Sessenta mil trezentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) comprovando assim a 

inexequibilidade. 

 

Ao final requer: 

 Acolhimento do pedido; 

 Desclassificação da recorrida no item 1. 

 

c) ARAUNA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA para o Lote 01 

 

Alega a recorrente que os valores dos insumos ofertados pela recorrida não estão em acordo 

com aqueles praticados pelo mercado, citando como um dos exemplos esponja de limpeza méd 

110mm x 75mm x 20mm conforme se expõe na tabela abaixo: 

 

Quantidade e custo estimado mensal dos materiais de consumo 

Nome Unid Quant 
Valor 

OBJETIVO 
Valor Real 

Diferença 

percentual 
Fornecedor Nota fiscal 

Diferença 

bruta por 

ano 

Esponja Unid 155 R$0,15 R$ 0,44 R$ (0,29) COIMBRA 1699442 
R$ 

(539,40) 

 

Informa a empresa ARAUNA que os valores da OBJETIVO estão em média 73% (setenta e 

três porcento) inferior ao praticado pelas indústrias do ramo de limpeza e considerando frete e 

tributos este percentual aumenta de forma significante, não obstante ressalta a recorrente que se 

considerados todos os insumos a empresa teria prejuízo de R$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais) 

e com isso haverá risco na execução do serviço. 

 

Ratifica a recorrente que o lance final da vencedora ficou abaixo de 30% em média dos 

preços ofertados pelas demais licitante e por conta disso é necessária diligência acerca da 

exequibilidade da proposta da OBJETIVO. 

 

Não obstante, menciona a empresa ARAUNA que a vencedora do certame não cumpriu os 

requisitos da letra B e C do edital relativo ao item 11.17, qualificação técnica, e que o instrumento 

convocatório não permitiu documentos substitutos, nesse sentido a setença judicial não possui poder 

para habilitar nenhuma empresa perante a Administração, ela permite apenas não se registrar no 

Conselho de Administração, por fim cabia a recorrida impugnar o Edital em tempo hábil ou 

apresentar a documentação requerida, porém nenhuma das duas alternativas foi executada pela 

empresa OBJETIVO, portante resta demonstrado que a recorrida não cumpriu com os requisitos 

habilitatórios. 

 

Ao final requer: 

 Diligência sobre os valores reais de insumos, os quais garantem a execução do 
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serviço; 

 Inabilitação da empresa Objetivo pelo não cumprimento da qualificação técnica. 

 

d) LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA para o Lote 02 

 

Alega a recorrente que não concorda com a decisão de fracassar o referido lote tendo em vista 

que a empresa apresentou sua proposta de preços com o valor do m² dentro dos valores da Portaria 

de m2 de 24/08/2018 - Anexo VII do Edital de Licitação. 

 

Diz que o equívoco no Quadro estimativo de preços não pejudicou o procedimento licitatório, 

assim, requer que seu recurso seja acolhido, sendo aceita sua proposta. 

 

IV – CONTRARRAZÕES 

 

Menciona a recorrida OBJETIVO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI que as 

terceirizações na Administração Pública é vedada a ingerência do Órgão ou Entidade contratante na 

formação dos preços da contratada, especialmente quanto a custos variáveis, informa ainda que 

eventual equívoco na proposta deverá ser arcado pela contratada, nesse sentido ressalta a vencedora do 

certame que sua proposta cumpre aos princípios gerais do Direito e atende aos preceitos que regem as 

licitações públicas. 

 

Segundo a recorrida, a confidencialidade é aspecto indispensável a todas a empresas, protege 

ativos os quais representam vantagens competitivas em relação à concorrência, como por exemplo: 

tecnologias, patentes, estudos, listas de clientes e fornecedores, preços, margens, resultados financeiros 

etc. Através disso, justifica que a Administração está vinculada a economicidade, logo deve a 

Administração desembolsar o mínimo e obter o máximo. 

 

Naquilo que tange ao preço inexequível, afirma a recorrida que seu valor não está 30% em 

média inferior aos preços ofertados no procedimento licitatório, não obstante alega, conforme IN nº 

5/2017, Art. 6º, que é vedado as entidades vincular-se as disposições previstas nos acordos e 

convenções coletivas, senão vejamos: 

 

Art. 6º A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios 

Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou 

resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não 

previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, 

BEM COMO DE PREÇOS PARA OS INSUMOS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE. 

Parágrafo único. É vedado ao órgão e entidade vincular-se às disposições previstas nos Acordos, 

Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se 

aplicam aos contratos com a Administração Pública. 

 

Sobre o assunto inexequibilidade, ressalta a recorrida que o endimento doutrinário e 

jurisprudencial, já assentado, compreende que se trata de estratégia comercial da empresa. 

 

Expõe a recorrida que na sua qualificação técnica apresentou Licença Sanitária Estadual nº 

1320, a qual vencerá em 26 de novemebro de 2019, Licença Sanitária Municipal nº 09855/2017, 

vencimento 04 de Dezembro de 2019, Atestado de capacidade técnica emitido pela SESAU/RO e 
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Pregeitura de Ji-Paraná/RO, certificação de filiação SEAC-RO, Licença Ambiental nº 53, vencimento 

22 de Fevereiro de 2020 e Decisão da Justiça Federal acerca da isenção de registro e pagamento de txa 

em Conselhos Fiscalizadores. 

 

Menciona a empresa OBJETIVO que está isenta de registro em conselho de classe conforme 

Sentença Judicial encaminhada, entretanto ainda assim encaminhou o documento emitido pela 

Vigilância Sanitária Estadual, onde consta a Senhora Eva Pinheiro Lima como responsável técnica, 

reafirma que ela é registrada no Conselho Regional de Química XIV Região, nesse sentido entende a 

licitante vencedora que cumpriu a regra editalícia. 

 

Acerca das produtividades, ressalta a recorrida que sua planilha de custos e formação de preços 

está coerente ao Edital, e que as alegações das recorrentes são contorcionismos interpretativos da 

legislação a fim de mudar as regras do presente certame.  

 

Por fim, menciona a recorrida que deve ser mantida como vencedora do certame uma vez que 

demonstrou possuir a plena e integral capaciade para executar o objeto, ressalta ainda que toda 

documentação requerida pelo Edital foi cumprida rigorosamente e diante disso solicita provimento de 

suas contrarrazões. 

 

V - DA ANÁLISE  

 

Primeiramente tem-se que a deflagração do certame licitatório deu-se com base nos princípios 

que regem as licitações e o Edital foi devidamente elaborado em consonância com o disposto no 

parágrafo primeiro do artigo 3° da Lei 8666/93: 

 
“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção 

da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 

são correlatos” (grifo nosso). 

 

 As formalidades descritas no instrumento convocatório foram alinhadas ao termo de referência, 

e devem ser cumpridas, sem que se deixe de observar, contudo, os fins a que se destinam, assim, 

excessos de rigorismo não podem afastar competidores e prejudicar os usuários da saúde pública, 

conforme previsão nos termos do edital.  

 

23.9. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Secretaria de 

Estado da Saúde - SESAU/RO a finalidade e a segurança da contratação. 

 

Deve-se, portanto, afastar as exigências inúteis ou excessivas que possam diminuir o caráter 

competitivo do certame, possibilitando à Administração a escolha da proposta que lhe seja mais 

vantajosa. 

 

O parágrafo único, do art. 4º, do Decreto Estadual nº 12.205, de 05 de maio de 2006, que aprova 

o regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão eletrônico, faz referência a este 

princípio. A Administração deve, sempre, decidir em favor da ampla concorrência, tendo em vista que 

busca a proposta mais vantajosa.   
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A ampliação da disputa não significa estabelecer quaisquer condições para a disputa, mas, 

analisar, sempre que possível, a proporcionalidade da aplicação das exigências. Assim passo a expor e 

decidir. 

OBJETIVO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI 

1. Da inexequibilidade da proposta de preços 

 

Sobre a exequibilidade dos valores ofertados pela recorrida, a Administração não controla os 

preços de mercado. Cada proponente é o senhor único de seus lances, e no caso de firmar 

compromisso com a Administração, cabe à fiscalização do contrato acompanhar o cumprimento da 

execução, inclusive quanto ao preço proposto, sob pena das sanções previstas, conforme dispõe as 

regras do termo de referência item 4.3 e subitens que é conhecido de todos os participantes no certame.  

 

4.3. Acompanhamento, Fiscalização e Controle  

 

4.3.1. A ADMINISTRAÇÃO fiscalizará a execução do serviço contratado e verificará o cumprimento 

das especificações solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de corresponderem ao desejado ou 

especificado, podendo usar como modelo o Guia de Fiscalização de Contratos, conforme Anexo II 

deste Termo de Referência.  

4.3.2. A fiscalização pela ADMINISTRAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua 

responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento.  

4.3.3. A ausência de comunicação por parte da ADMINISTRAÇÃO referente a irregularidades ou 

falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas no Contrato.  

4.3.4. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, 

durante a vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação 

pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização.  

4.3.5. A CONTRATADA se obriga a permitir que auditoria interna da ADMINISTRAÇÃO e/ou 

auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito ao 

objeto deste instrumento.  

4.3.6. A ADMINISTRAÇÃO poderá a qualquer tempo realizar avaliação da qualidade do 

atendimento, dos resultados concretos dos esforços sugeridos pela CONTRATADA e dos benefícios 

decorrentes da política de preços por ela praticada.  

4.3.6.1. A avaliação será considerada pela ADMINISTRAÇÃO para aquilatar a necessidade de 

solicitar à CONTRATADA que melhore a qualidade dos serviços prestados, para decidir sobre a 

conveniência de renovar ou, qualquer tempo, rescindir o presente Contrato ou, ainda, para fornecer, 

quando solicitado pela CONTRATADA, declarações sobre seu desempenho, a fim de servir de prova 

de capacitação técnica em licitações públicas.  

4.3.7. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 

serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 

desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente 

ou por prepostos designados, podendo para isso:  

a) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que 

estiver sem uniforme ou crachá, recusa de utilização adequada dos EPI, que embaraçar ou dificultar 

a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.  

b) Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para comprovar o 

registro de função profissional.  

c) Solicitar à contratada a substituição de qualquer saneante domissanitário ou equipamento cujo 

uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou 

ainda, que não atendam às necessidades e as Normativas vigentes. 

 

Vale observar que providências foram tomadas pela Pregoeira a fim de certificar-se que a 

contratação não traria prejuízos à Administração e que os valores ofertados eram exequíveis e estavam 
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em conformidade com a Instrução Normativa 05/2017, assim, as planilhas de custos e formação de 

preços apresentadas foram submetidas a análise do técnico o Sr. Jenilson Reis de Azevedo da SUPEL, 

profissional devidamente capacitado, sendo que em nenhuma das análise realizadas apontou qualquer 

indício de inexequibilidade, tendo o mesmo realizado diligência junto à empresa na fase de análise das 

planilhas de custos, para se certificar de que os valores encontravam-se dentro dos padrões 

estabelecidos.   

 

Ademais cabe mencionar que os valores ofertados pela empresas melhores classificadas estão 

com os valores muito próximos entre si, conforme abaixo (6340613): 

 

1) OBJETIVO: R$ 723.900,00 

2) G.PJ: R$ 723.980,00 

3) MULTI SERVICE: R$ 724.490,00 

 

Considerando o esplanado acima, tem-se que na fase de lances ficou demonstrado que é 

possível executar o serviço, visto que três empresas do mesmo ramo estão com os valores muito 

próximos entre si, desta feita, não há que se falar que o valor da primeira colocada está inexequível. 

 

2 – Quanto ao descumprimento do item 11.6 do edital em sua alínea “b” 

 

Vejamos o que dispõe o edital acerca da exigência do responsável técnico: 

 

10.6. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

b) Comprovação de Registro ou Inscrição da Empresa e de seus Responsáveis Técnicos junto ao 

respectivo Conselho de Classe. 

 

A documentação apresentada pela empresa OBJETIVO SERVICOS TERCEIRIZADOS 

EIRELI na fase de habilitação foram um Certificado de Regularidade Sindical, juntamente com a 

decisão da Justiça Federal, processo nº 2007.41.00.005461-3, isenção de Registro e Taxas em 

Conselhos Fiscalizadores: 
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A ação de “não entregar a documentos/não manter a proposta” no entendimento de Jair Eduardo 

Santana defende uma postura mais rigorosa, ipsis litteris: 

 

“Deixar de entregar documentação exigida para o certame a conduta omissiva demonstra desídia da 

parte do licitante, que não atentou para as exigências editalícias, ou mesmo má-fé de sua parte, que, 

diante da impossibilidade de entregar o documento exigido para o certame, prefere ‘correr risco’ de 

não apresentá-lo e ainda assim conseguir contratar com a Administração Pública. Seja qual for o 

motivo que explique a omissão, ela demonstra descompromisso para com a solenidade do certame e 

merece ser punida.” (Santana, Jair Eduardo. Pregão presencial e eletrônico: manual de 

implantação, operacionalização e controle. 2.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 342) 

 

A respeito da arugmentação de que a recorrida deixou de apresentar a certidão de inscrição da 

empresa e de seu responsável técnico em Conselho de classe competente, a Pregoeira juntamente com 

a equipe de apoio realizou diligência na Licença Sanitária Estadual nº 1320, documento citado em sua 

peça de contrarrazão, em busca de indícios de que a empresa possuia o Registro da empresa, bem 

como do Responsável Técnico.  

 

A recorrida cita em sua peça que a Licença Sanitária nº 1320 foi emitida sob a responsabilidade 

da Técnica em Química Senhora EVA PINHEIRO LIMA, devidamente registrada no Conselho 

Regional de Química XIV Região, desta feita, com base no princípio da isonomia e buscando 

resguardar o direto de todos os participantes, a Pregoeira realizou diligência junto à empresa, e em 

consulta ao processo processo administrativo SEI nº 0002.437711/2018-53 citado pela mesma, 
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constatou-se a certidão de inscrição conforme informado logo a seguir: 

 

 
 

 

A promoção de diligência está prevista no Edital no item 23.3 conforme redação exposta a 

seguir: 

 
“A Pregoeira ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a promoção de 

diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da sessão 

pública”. 

 

Assim, foi possível constatar no documento que a certidão nº 83/2018, está com data de 

validade expirada em dezembro de 2018. 

 

Considerando que a data de abertura do certame foi agendada para acontecer no dia 11/06/2019. 

 

Considerando que a data de convocação para os documentos de habilitação foi realizada no dia 

28/06/2019. 
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* Ata de do certame documento SEI nº 6576308 

 

 

Considerando ainda que em diligência realizada diretamente com a empresa no dia 30 de julho 

de 2019 a empresa apresentou nova certidão nº 61/2019, com a data de emissão no dia 05/07/2019, 

estando vigente até o mês de outubro de 2019. 

 

 

 

 
 

 

Conclui-se então que a empresa participou do processo licitatório ciente de que não possuía o 

documento em vigência na data de abertura do certame tampouco na data da convocação para a fase de 

habilitação, dessa maneira foi infringida a cláusula 7.4 do Edital:  

 
“O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 
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requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital” 

(g.n.). 

 

Estando então, a empresa, ciente que poderá sofrer as sanções cabíveis conforme previsto no 

item 7.7 do Edital e ainda no item11.13 respectivamente: 

 
“A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 

proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o 

licitante às sanções previstas neste Edital”. 

 

“O não atendimento das exigências do item 10 e seus subitens ensejarão à Licitante, as sanções 

previstas neste Edital e nas normas que regem este Pregão”. 

 

Em conformidade com o princípio da autotutela, a Administração Pública exerce controle 

sobre seus próprios atos, tendo a possibilidade de anular os ilegais e de revogar os inoportunos. 

Nesse sentido, dispõe a Súmula 346, do Supremo Tribunal Federal: “a Administração Pública pode 

declarar  a nulidade dos seus próprios atos”. No mesmo rumo é a Súmula 473, também da Suprema 

Corte, senão vejamos: 

 
“A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, 

porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial.” 

 

A revisão dos atos pela Administração implica no poder de declarar a sua nulidade, caso 

haja vício de ilegalidade. Enquanto a declaração de nulidade envolve um vício no ato, a 

revogação, que é tratada na Súmula 473/STF, é a forma de desfazimento do ato por conveniência 

e oportunidade. 

 

Assim, a Pregoeira decide que a empresa ficará INABILITADA no certame, por 

descumprimento ao item 11.6 do edital alínea “b”. 

 

3 – Quanto ao descumprimento do item 11.6 do edital em sua alínea “c” 

 

Vejamos o que dispõe o edital acerca da exigência do responsável técnico: 

 

10.6. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

c) Comprovação da existência no quadro da empresa de responsável Técnico pelas atividades da 

mesma. 

 

c.1) A comprovação a que se refere a alínea "c" poderá ser feita mediante Declaração formal de 

disponibilidade do profissional, conforme preceitua o Art. 30, § 6º, da Lei 8.666/93. 

 

Há que se destacar que ao registrar sua proposta no sistema comprasnet os participantes 

declaram estar cientes de todas as exigências relativas aos documentos de habilitação e da execução do 

contrato. Vejamos alguns trechos do instrumento convocatório – 7.4, 7.7, 7.2.7, 23.14 que trata do 

cumprimento das obrigações e a vinculação do participante as regras estabelecidas.  

 

7.4. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências do Edital. 
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6.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

8.2.7. A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, vinculando o seu autor ao cumprimento 

de todas as condições e obrigações inerentes ao certame; 

 

23.14. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da 

documentação e da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento e 

discordâncias de seus termos. 

 

Desta feita, a declaração da recorrida encaminhada com a proposta de preços resta claro que a 

mesma estava ciente de todas as regras e deveres quanto a execução do contrato assumindo assim, 

penalidades e sanções cabíveis quanto as declarações falsas ou não execução do contrato na forma 

disposta no termo de referência. 

 
LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA 

 

4 – Do cancelamento do Lote II 

 

Registra-se que o instrumento convocatório (edital) é elaborado de acordo com as normas 

técnicas estabelecidas no Termo de Referência, bem como as classificações e desclassificações no 

tocante aos quesitos técnicos, documento este de responsabilidade do setor interessado no objeto, neste 

caso a SESAU - Secretaria de Estado da Saúde.  

 

O Termo de Referência é o documento assinado pelo titular da pasta, através do qual 

esclarece e detalha o que realmente precisa adquirir ou contratar, trazendo definição do objeto e seus 
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elementos básicos, pautados em estudos técnicos em conformidade com a legislação pertinente a cada 

objeto. 

  

É através dos dados constantes do Termo de Referência que se elabora o Edital e o 

licitante é informado acerca do que a Administração quer contratar.  

 

Assim, a Unidade solicitante deverá expor no Termo de Referência a definição do objeto 

da contratação de forma clara, precisa e detalhada, a estrutura de custos, os preços praticados no 

mercado, a forma e prazo para entrega do bem ou realização do serviço contratado, bem como as 

condições de sua aceitação, deveres do contratado e da contratante, os mecanismos e procedimentos de 

fiscalização do serviço prestado, quando for o caso. 

 

Cabe nesta seara os ensinamentos de RENATO GERALDO MENDES Advogado e 

consultor jurídico na área de licitações e contratos. Coordenador-geral das Revistas Zênite de 

Licitações e Contratos – ILC e de Direito Administrativo e Responsabilidade Fiscal – IDAF, bem 

como da Consultoria Zênite. Autor das obras: Lei de Licitações e Contratos Anotada (Curitiba: Zênite, 

7. ed. 2009) e O Regime Jurídico da Contratação Pública (Curitiba: Zênite, 2008).  

 

“...de acordo com o Decreto nº 3.555/00, o termo de referência deve conter informações do 

requisitante que possibilitem à autoridade competente definir o objeto da contratação. Ademais, o 

termo de referência é uma providência necessária na fase preparatória da contratação, 

independentemente de qual será a modalidade a ser adotada. Portanto, mesmo nos casos de 

contratação direta em que não se fala em modalidade de licitação, o termo de referência é 

indispensável. Além disso, é preciso não esquecer que a identificação da necessidade é o “marco 

zero” da contratação pública, não sendo condicionada pela modalidade adotada, nem pelo tipo de 

licitação, nem pelo regime de execução e tampouco com qualquer outro instituto jurídico próprio da 

contratação. Ela não é condicionada por uma razão bem simples: é providência anterior a todas as 

demais. Logo, é ela que condiciona as outras decisões, e não o contrário. ” 

 

Vejamos ainda o que discorre a Lei Federal 10.520/2002 e Decreto Estadual nº 

12.205/2006: 

Lei Federal 10.520/2002: 

Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, 

as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento 
e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento; 

Decreto Estadual nº 12.205/2006: 

Art. 9º  Na fase preparatória do pregão na forma eletrônica, será observado o seguinte: 

§2º O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar 

avaliação do custo pela administração...critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do 

contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e 
sanções, de forma clara, concisa e objetiva. 

Conforme informado na sessão, durante o andamento do certame, verificou-se que a SESAU 

não havia levado em consideração o quantitativo correto para a Unidade LAFRON, ficando 

comprometido o valor estimado para o Lote 02, não sendo possível realizar a aceitação das 

propostas apresentadas, visto que todas apresentavam valores muito acima do estimado conforme 

demonstrado na figura abaixo: 
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Desta feita, considerando que a Pregoeira é tão somente responsável por responder pelos 

preços alcançados no certame, não há justificativa plausível para a aceitação do lote estando este, 

com o valor acima do estimado nos autos. 

 

Vejamos alguns entendimentos sobre o tema1. 

 

                                                      
1 Coluna Jurídica JML, Caroline Rodrigues da Silva, www.jmleventos.com.br 
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Na licitação na modalidade pregão comumente surgem dúvidas em relação à classificação das 

propostas para a fase de lances. De fato, a maior dificuldade refere-se à desclassificação das ofertas 

com valores excessivos ou inexequíveis em comparação ao valor estimado para a contratação.  

 

A Lei 8.666/93 dispõe no artigo 48:  

 

“Art. 48. Serão desclassificadas: [...]  

 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 

através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.  

 

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente 

inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as 

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 

valores:  

 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

orçado pela administração, ou 

 

 b) valor orçado pela administração.” (grifou-se) 

 

A Lei 10.520/02 previu no artigo 4º, inciso VII a necessidade de verificação, antes da fase de 

lances, da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório. Os Decretos 3.555/00 e 5.450/05 que regulamentaram a matéria em âmbito federal 

assim dispõem, respectivamente:  

 

“Art. 9º. As atribuições do pregoeiro incluem:  

 

[...]  

 

III – a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos 

proponentes.  

[...]  

 

Art. 11. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as 

seguintes regras:  

 

XII - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito; ”  

 

“Art. 22. [...]  

 

§2º. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.  

[...]  

Art. 25. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a 

habilitação do licitante conforme as disposições do edital. ” 
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2Então, uma vez cominado o valor máximo (preço máximo) em edital, propostas que o 

superem serão desclassificadas sumariamente. 

 

Em determinada licitação realizada pela modalidade Concorrência, cujo raciocínio também se 

faz pertinente às licitações realizadas via Pregão, assim entendeu o Tribunal de Contas da União 

(TCU): 

“Representação formulada ao TCU apontou indícios de irregularidades na Concorrência n.º 

41/2003, conduzida pela Companhia Energética do Piauí (Cepisa), que teve por objeto a prestação 

de serviços de manutenção corretiva e preventiva, em redes de distribuição e no sistema de 

iluminação pública de distribuição, das unidades consumidoras localizadas nas zonas urbanas e 

rurais e municípios circunvizinhos, do Estado do Piauí. 

Entre as possíveis irregularidades, estaria a ausência de desclassificação das propostas das 

licitantes que apresentaram, em todos os lotes, preços acima do valor máximo estipulado no projeto 

básico constante do edital, contrariando o art. 48, II, c/c o art. 40, X, da Lei n.º 8.666/93[3] (sem 

grifos no original)”. 

 

Conforme apontado pelo próprio TCU, a pesquisa de mercado e o valor referencial (que são 

requisitos básicos para a instrução do processo licitatório), servirão de parâmetro, quando for o caso, 

para a fixação de preço máximo (quando adotado pela Administração. O preço máximo servirá, então, 

como valor limite de corte para desclassificação automática das propostas que, de forma intencional ou 

equivocadamente, se apresentem ao certame com valores acima deste teto limite. 

 

Consequentemente, diante de preços/propostas expressamente acima do valor máximo previsto 

em edital, não será possível ao Pregoeiro negociar tal preço com o fornecedor/licitante, devendo 

tal proposta ser desclassificada sumariamente. 

 

Vale observar o que dispõe que o sistema comprasente está alinhado ao Acórdão 1872/2018 do 

TCU que impede que o Pregoeiro realize aceitação de preços acima daquele registrado como estimado 

para a contração, senão vejamos: 

Alteração de regra para majoração de preço em pregão (Acórdão TCU 1872/2018). 

Foi implementada regra que impede a aceitação pelo pregoeiro, na fase de fase de negociação 

posterior à disputa de lances, de majoração (aumento) de preço unitário de item já definido na etapa 

de lances, pelo fornecedor, quer para os itens adjudicados individualmente, quer para os adjudicados 

em grupos. A alteração atende ao disposto no inciso XVII do art. 4° da Lei 10.520/2002 e ao Acórdão 
TCU 1872/2018. 

 Atenciosamente, 

Departamento de Normas e Sistemas de Logística 

 

Assim resta claro, que a Pregoeira foi assertiva quanto ao cancelamento do Lote 02. 

 

Ressalta-se que o processo licitatório foi conduzido observando os princípios constitucionais 

da isonomia, legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

                                                      
2 https://sollicita.com.br/Noticia/?p_idNoticia=13817&n=proposta-acima-do-valor-m%C3%A1ximo-vs.-negocia%C3%A7%C3%A3o-do-pregoeiro 



 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL 

Complexo Rio Madeira - Edifício Central -  Rio Pacaás Novos2º Andar 

Porto Velho, Rondônia. EQUIPE SIGMA 
 

Centro Político Administrativo Palácio Rio Madeira – Edifício Central Rio Pacaás Novos, no 2° piso, Avenida Farquar – Bairro: Pedrinhas, 

em Porto Velho/RO - CEP: 76.801-470, Telefone: (0XX) 69.3212-9271 e-mail: sigma.supel@gmail.com 

 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

outros correspondentes visando contratar a proposta mais vantajosa para a Adminstração. 

 

VI. DA DECISÃO 

 

Em suma, sem nada mais evocar, pelas razões de fato e de direito acima expostas, certa que a 

Administração, em tema de licitação, está vinculada, ao princípio da legalidade, da razoabilidade e da 

eficiência, bem como, das normas estabelecidas no instrumento convocatório, conhecemos do recurso 

interposto pelas empresas G. JP PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, 

LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA e ARAUNA SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS LTDA, julgando parcialmente IMPROCEDENTES  restando INABILITADA 

no certame a empresa OBJETIVO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, bem como 

permanecendo fracassado o Lote 02.  

Importante destacar que esta decisão, não vincula a deliberação superior acerca da adjudicação e 

homologação do certame, apenas faz uma contextualização fática e documental com base no que foi 

carreado a este certame, fornecendo subsídios à autoridade administrativa superior, a quem cabe à 

análise e a conclusão. 

 

Em cumprimento ao § 4º, do art. 109, da Lei de Licitações, submeto  a presente decisão à 

análise do Superintendente Estadual de Compras e Licitações, para manutenção ou reformulação da 

mesma. 

 

 

Porto Velho, 05 de agosto de 2019. 

 
NILSEIA KETES COSTA 

Pregoeira da Equipe SIGMA/SUPEL 

Mat. 300061141 
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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
Assessoria Técnica - SUPEL-ASSEJUR

  

Parecer nº 494/2019/SUPEL-ASSEJUR

Referência: Processo administra�vo 0036.059086/2018-15 - Pregão Eletrônico nº  055/2019/SIGMA/SUPEL/RO

Procedência: Comissão de Licitação SIGMA/SUPEL

Interessado: Secretaria de Estado da Saúde- SESAU

Objeto: Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar,
Laboratorial e Ambulatorial - Higienização, Conservação, Desinfecção de Super�cies e Mobiliários e Recolhimento dos
resíduos Grupo “D”, para atender ao Hospital Regional de Buri�s - HRB e Laboratório de Fronteira - LAFRON, de forma
con�nua, conforme caracterís�cas e parâmetros técnicos e operacionais descritos neste termo de referência, de acordo
com as normas legais vigente, pelo período de 12 (doze) meses.

Valor es�mado: R$ 924.574,44 (novecentos e vinte e quatro mil quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro
centavos)

 

Ementa: DIREITO
ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÕES E
CONTRATOS. Proposta
inexequível.
Descumprimento do
item 11.6 do edital.
Qualificação Técnica.
Reanálise do
cancelamento do lote
2. Diligências.
Conhecimento.
Manutenção do
julgamento da
Pregoeira.
Parcialmente
Procedente.

 

 

I - INTRODUÇÃO

1. Trata-se de recursos administra�vos interpostos tempes�vamente pelas recorrentes G. JP PRESTADORA
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (6785910), LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA (6786006 e 6786121) e
ARAUNA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA (6786062), com fundamento no art. 4º, inciso XVIII, da Lei Federal nº
10.520/2002 e no art. 26 do Decreto Estadual nº 12.205/06.

2. O presente processo foi encaminhado a pedido do Senhor Superintendente para fins de análise e parecer.

3. Abrigam os autos o Pregão nº 055/2019/SUPEL/RO.

 

II - ADMISSIBILIDADE
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4. Em sede de admissibilidade, foram preenchidos os pressupostos de legi�midade, fundamentação,
interesse recursal, pedido de provimento ao recurso, reconsideração das exigências e tempes�vidade, conforme
comprovam os documentos acostados aos autos.

5. Consigne que a empresa OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI – ME  apresentou contrarrazões aos
recursos para o lote 01 (6786168, 6786216 e 6786242).

 

III - DO RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE G. JP PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EM RELAÇÃO AO
LOTE 1 (6785910)

6. A recorrente G. JP PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA aduz em sua peça recursal que a
recorrida OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI – ME  não cumpriu com o subitem 11.6, alínea "b", do Edital, quais
sejam: Comprovação de Registro ou Inscrição da Empresa e de seus Responsáveis Técnicos junto ao respec�vo Conselho
de Classe e Comprovação da existência no quadro da empresa de responsável Técnico pelas a�vidades da mesma.

7. Afirma que a recorrida se limitou a juntar uma decisão da 3ª Vara da Seção Judiciária de Rondônia do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, oriunda do Processo nº 2007.41.0.005461-3, onde o poder judiciário decretou a
inexigibilidade de "manutenção de filiação das empresas associadas ao Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação,
Limpeza Pública e Locação de Mão-de-Obra do Estado de Rondônia – SEAC/RO nos quadros funcionais do réu, bem como
decreto a inexigibilidade do pagamento de taxas de anuidades correlatadas, de contratação de administradores e do
registro de atestados de capacidade técnica. "

8. Entende que, apesar de o edital não informar qual o conselho de classe competente a comprovação,
esta desse ser vinculada ao responsável técnico que subsidiará a futura prestação dos serviços, tanto é que em outro
processo administra�vo o nº 0002.437711/2018-23/AGEVISA, juntou o registro de classe do Conselho de Química.

9. Ressalta que os produtos de limpeza precisam de diluídos pelo técnico responsável, conforme
estabelecido no Anexo I, item 2.7 do Termo de Referência.

10. Insurge também a recorrente quanto a planilha de custos, aduz que os valores dos itens 1, 12, 13, 33 e 37
estão muito abaixo da realidade do mercado. Afirma ainda que não foi apresentado na planilha para o cargo de servente
(setor fechado), não podendo ser usada a mesma planilha para o cargo de servente noturno e diurno, pois a recorrida
u�lizou o mesmo valor para cotação do custo de um servente para todas as áreas na elaboração da proposta.

11. Por úl�mo, aponta que tantos os valores nas áreas de esquadrias-face interna sem exposição de risco-,
como das áreas externas- pá�os e áreas verdes com alta frequência-, estão muito abaixo do previsto na Portaria do
MPOG.

12. Desta forma, pugna pelo conhecimento e procedência do seu recurso, para reformar a decisão da
Pregoeira e desclassificar/inabilitar a recorrida OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI – ME para o lote 01.

 

IV - DO RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA EM RELAÇÃO AO LOTE 1
(6786006)

13. A recorrente LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA apresenta inconformismo com a decisão que
desclassificou a proposta de preços da recorrida OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI – ME   do lote 01.

14. Aponta que a recorrida não apresentou planilha para o setor fechado.

15. Afirma ainda que valor apurado na planilha de materiais e equipamentos não reflete o verdadeiro valor
apresentado na proposta.

16. Aduz que foi realizado um jogo de planilhas, onde a recorrida esta escondendo 03 (três) funcionários, e
aumentou o valor dos materiais e equipamentos nas planilhas de custos.

17. Insurge que a recorrente apresentou encargos no módulo 4, letra "b", "c" ,"d", "e" e "h", contudo a
empresa é optante do Simples Nacional e mesmo assim apresentou em todas as planilhas de custos o percentual dos
encargos. 

18. Relata que a OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI – ME, apresentou valor inexequível para a área
de varrição de passeios, pá�os  com alta frequência e para face interna sem exposição de risco.

19. Pugna a recorrente pelo conhecimento e procedência de recurso, e que seja reformada a decisão da
Pregoeira para desclassificar a proposta de preços da recorrida OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI – ME para o
lote 01.
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V- DO RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE ARAUNA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EM RELAÇÃO AO LOTE 1
(6786062)

20. A recorrente apresenta inconformismo com a decisão que classificou/habilitou a recorrida OBJETIVO
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI – ME  para o lote 01.

21. Alega que os valores dos insumos em sua maioria são inexequíveis, aduz que estão em média 73%
(setenta e três por cento) inferiores aos valores pra�cados por indústrias do ramo de limpeza.

22. Afirma que o lance ofertado pela recorrida ficou abaixo de 30% (trinta por cento) da média dos preços
pra�cados pelas outras licitantes e que conforme a IN 05/2017, em seu ar�go 9.6, é obrigatório a realização de
diligência para verificar a exequibilidade.

23. Outro ponto ques�onado pela recorrente refere-se ao item 11.6.1 do Edital, quais sejam: Comprovação
de Registro ou Inscrição da Empresa e de seus Responsáveis Técnicos junto ao respec�vo Conselho de Classe e
Comprovação da existência no quadro da empresa de responsável Técnico pelas a�vidades da mesma.

24. Aponta que recorrida apresentou uma sentença da 3ª Vara da Seção Judiciária de Rondônia do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, que estabeleceu ordem ente o Sindicato e o Conselho de Administração, contudo a
referida sentença não impõe que tais regras se aplicam na contratação público privada e que é direito do contratante
es�pular as regras da contratação.

25. Desta forma, pugna a recorrente pelo conhecimento e procedência de seu recurso, e que seja reformada
a decisão da Pregoeira para desclassifica/inabilitar a recorrida OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI – ME  para o
lote 01

 

VI - DO RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA AO LOTE 2 (6786121)

26. A recorrente apresenta inconformismo contra a sua desclassificação para o lote 02.

27. Afirma que ela apresentou sua proposta de preço de acordo com as exigências do edital, portanto não
pode a Pregoeira, desclassifica-la por entender que o valor da sua proposta está superior ao quadro es�ma�vo de
preços.

28. Aponta que houve um equívoco no quadro es�ma�vo de preços e que este não prejudicou o
procedimento licitatório, conforme constatado na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, tanto é que os lances
ocorreram normalmente dentro dos parâmetros dos valores referencial, sendo que a recorrente ofertou o menor lance.

29. Desta forma, pugna a recorrente pelo conhecimento e procedência de seu recurso, e que seja aceita a sua
proposta de preços para o lote 2.

 

VII - DAS CONTRARRAZÕES DE RECURSO DA OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI EM RELAÇÃO AO ITEM 1
(6786168)

30. Em suas contrarrazões, a recorrida OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI afirma que as alegações
das recorridas G. JP PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, ARAUNA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS e da LOCAÇÃO
MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA, possuem finalidade de procras�nar o resultado do certame.

31. Quanto a exequibilidade, afirma que a produ�vidade adotada e o quan�ta�vo de pessoal obedeceram os
critérios legais e está em consonância com a planilha de custos (5868107) proposta na pela Administração Pública.

32. Afirma ainda que a equação u�lizada pela recorrente para chegar que o preço da recorrida ficou abaixo
de 30% (trinta por cento) da média dos preços pra�cados pelas outras licitantes é mirabolante.

33. No que concerne a qualificação técnica a recorrida argumenta que apresentou uma série de documentos,
inclusive a decisão judicial que isenta de Registro em Conselho de Classe e que mesmo sendo dispensada ela
encaminhou documento emi�do pela vigilância sanitária, onde consta no processo a responsável técnica EVA PINHEIRO
LIMA, devidamente registrada no Conselho Regional de Química XIV Região, portanto não é necessário o registro em
conselho de classe.

34. Aponta ainda que o edital trouxe em seu conteúdo que "PODERÁ ser feita mediante DECLARAÇÃO”,
comprovação ou inscrição em registro do conselho de classe e seu responsável técnico".

35. Em relação à produ�vidade afirma que o edital foi claro em relação a este assunto, visto que a planilha de
preços foi elaborada com base no edital e devidamente analisado pela comissão de licitação.

36. Assim sendo, pugna a recorrida pela manutenção da decisão que a classificou/habilitou, para o lote 1.
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VIII - DECISÃO DA PREGOEIRA (7169069)

37. Compulsando os autos, a Pregoeira julgou:

PARCIALMENTE PROCEDENTE, os recursos interpostos pelas licitantes G. JP PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA e ARAUNA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA ,
reformando a sua decisão para inabilitar a empresa OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, para o lote 01.

IMPROCEDENTE, o recurso interposto pela licitante LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA,
permanecendo fracassado o lote 2.

 

IX - PARECER QUANTO AOS ATOS PRATICADOS NA FASE RECURSAL

38. Preliminarmente, é preciso destacar que as licitantes OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
(7215653) e G. JP PRESTDORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA (7543099), apresentaram novos requerimentos. Ocorre
que a licitação (inclusive na modalidade pregão) é um processo administra�vo de alta formalidade, com etapas
previamente estabelecidas para proporcionar a isonomia aos licitantes. Por essa razão, não se pode levar em
consideração os apontamentos ali feitos, sob pena de se violar o princípio da isonomia entre os licitantes.

39. O que ainda se pode admi�r é a Administração Pública, a par�r da provocação de interessado, de o�cio
corrigir eventuais erros existentes, como corolário do princípio da autotutela administra�va. Não é esse o caso dos
requerimentos supramencionados, que se limitaram a tecer considerações já apresentadas nos autos.

40. Dito isso, passa-se para análise dos recursos interpostos.

41. Em síntese, as recorrentes alegam que: (i) a proposta de preços encontra-se inexequível; (ii)
descumprimento do item 11.6 do edital, alíneas "b" e "c"; (iii) reanálise da decisão de cancelamento do lote 2.

42. Pugnam as recorrentes G. JP PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, ARAUNA SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS e da LOCAÇÃO MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA, quanto a planilhas de custos apresentados pela
recorrente OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI.

43. Afirma a recorrente ARAUNA SERVILOS ESPECIALIZADOS que os insumos apresentados pela recorrida
OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, encontram-se em média 73% (setenta e três por cento) inferiores aos
valores pra�cados por industrias do ramo de limpeza.

44. Pois bem, os autos foram encaminhados a SESAU, onde foi emi�do o Despacho (6893578) que conclui:
 

Nas três peças de recursos ques�onaram a exequibilidade da proposta, após análise quanto aos lances finais, a
empresa em primeiro lugar registrou R$ 723.900,0000, a empresa em segundo lugar, a qual interpôs o
recurso (id. 6785910) registrou R$ 723.980,0000, a recursante (id. 6786006) em terceiro lugar registrou
R$ 724.490,0000. Ora, valores extritamente próximos um do outro, portanto não demonstra inexequibilidade pois
temos 03 preços com variação de menos de 0,1% entre si.

Urge, então, buscar conciliar os diversos disposi�vos da Lei n.º 8.666/1993, de modo a permi�r a averiguação da
exeqüibilidade dos preços unitários ofertados nas licitações de serviços, exceto os de engenharia, sem que se
estabeleçam limites mínimos que conduzam automa�camente à desclassificação de proposta aparentemente
inexeqüível.

A proposta de licitante com margem de lucro mínima ou sem margem de lucro em relação aos materiais não
conduzem à inexequibilidade, pois tal fato depende da estratégia comercial da empresa. 

De acordo com o que consta nos autos, o critério u�lizado nos recursos para desclassificar a proposta da empresa por
suposta inexequibilidade está sem amparo em norma�vos legais ou infralegais que regem a matéria. 

Portanto, opino pela manutenção da empresa ora classificada em 1º lugar, pois foi analisada e julgada pela equipe da
SUPEL conforme instrumentos constantes nos autos.

 

45. Portanto, extrai-se do despacho acima que os preços da recorrida não estão muitos distantes dos
valores ofertados pelas recorrentes, logo, entendemos que se trata de preço pra�cado no mercado. Vejamos:



07/10/2019 SEI/ABC - 7659607 - Parecer

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8711429&infr… 5/9

46. Conforme bem pontuado na análise técnica a proposta de licitante com margem de lucro mínima ou sem
margem de lucro em relação aos materiais não conduzem à inexequibilidade, pois tal fato depende da estratégia
comercial da empresa.

47. Presume-se que a licitante, por ser empresa do ramo, sabe fazer o dimensionamento dos custos inerentes
ao serviço, assumindo a responsabilidade por pela total prestação do serviço, o está incluso a apresentação de todo
material saneante.

48. Logo, não há se falar em inexequibilidade da proposta da recorrida.

49. Destaca-se ainda que caso a recorrida não execute o objeto de acordo com especificação técnica do Edital
e consequentemente, da proposta ofertada, estará sujeita a imputação de multas e demais sanções consignadas na
peça balizadora do certame, cabendo a Secretaria de Origem a sua fiscalização.

50. Trazemos a baila o Acórdão 637/2017- Plenário do Tribunal de Contas da União- TCU, acerca da
inexequibilidade dos itens:

 

9.1. conhecer da presente Representação, nos termos do art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e do art.
113, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, para, no mérito, considerá-la improcedente;

(...)

9.5.2. a inexequibilidade de valores referentes a itens isolados da planilha de custos não caracteriza mo�vo suficiente
para a desclassificação de proposta com fundamento no §3º c/c inciso II, art. 48 da Lei 8.666/1993, pois o juízo sobre
a inexequibilidade, em regra, tem como parâmetro o valor global da proposta; (grifou-se)

 

51. Portanto, com base na jurisprudência do TCU, valores inexequíveis referentes a itens isolados não
caracterizam mo�vos suficientes para a desclassificação da licitante, devendo ser levado em consideração o valor global
da proposta.

52. Em relação as alegações de que os valores das esquadrias, estão abaixo do valor referenciado na planilha
elaborada pela SESAU; que não foi apresentado na planilha cargo de servente noturno; que a empresa apresentou
encargos no módulo 4, letra "b", "c" ,"d", "e" e "h", contudo a empresa é optante do Simples Nacional e mesmo assim
apresentou em todas as planilhas de custos o percentual, os autos foram encaminhados para equipe técnica da SESAU
para análise dos pontos controver�dos. Nesse passo, a equipe do técnica constatou que:

 

1. Valores para esquadrias, estes estão abaixo do valor referenciado na planilha elaborada pela SESAU:

VALOR ESQUADRIA INTERNA SESAU: 1,74

VALOR ESQUADRIA INTERNA EMPRESA: 1,65

 

VALOR ESQUADRIA EXTERNA SESAU: 0,87

VALOR ESQUADRIA EXTERNA EMPRESA: 0,82
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RESPOSTA:    Após uma breve análise dos valores elencados acima, �dos como muito baixo referenciando-os aos
valores es�mados no quadro compara�vo de preços, esclarecemos que os valores ob�dos, são meramente
referenciais, servindo para balizamento do procedimento licitatório e que diante de uma disputa de preço, é normal
que esses venham a diminuir, onde uma diferença aproximada de apenas 5,5% dos valores es�mados, não
caracterizam inexequibilidade;

 

2. Não foi apresentado na planilha cargo de servente noturno:

RESPOSTA: Após análise das planilhas apresentadas pela proponente vencedora do certame, constatou-se que
encontra-se apenso na referida proposta, planilha de custos para o cargo de Auxiliar de Limpeza  / Servente de
Limpeza - Noturno (ID-6570445);

 

3. A empresa apresentou encargos no módulo 4, letra "b", "c" ,"d", "e" e "h", contudo a empresa é optante do
Simples Nacional e mesmo assim apresentou em todas as planilhas de custos o percentual:

RESPOSTA: Informamos que, após breve consulta no sí�o eletrônico da Receita Federal
"h�p://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptantes.app/ConsultarOpcao.aspx"
a empresa OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI se apresenta como NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
conforme documento em anexo (SEI XXX).

 

53. De acordo com a análise técnica da SESAU, não há qualquer incongruência na planilha de custos da
Recorrida.

54. Portanto, também não assistem razão as recorrente quanto a estes pontos.

55. No que concerne ao não cumpriu do subitem 11.6, alínea "b", do Edital, quais sejam: Comprovação de
Registro ou Inscrição da Empresa e de seus Responsáveis Técnicos junto ao respec�vo Conselho de Classe e
Comprovação da existência no quadro da empresa de responsável Técnico pelas a�vidades da mesma.

56.  Insta transcrever o que dispõe o edital acerca dos documentos rela�vos à qualificação técnica:
 

b) Comprovação de Registro ou Inscrição da Empresa e de seus Responsáveis Técnicos junto ao respec�vo Conselho
de Classe.

 

57. Em análise aos  autos, extrai-se que a recorrida juntou decisão da 3ª Vara da Seção Judiciária de Rondônia
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, onde ficou consignado a isenção de Registro e taxas no Conselho de
Administração.

58. Em suas contrarrazões afirma a OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI que a decisão judicial
desobriga a recorrente de registrar tanto a empresa como o responsável técnico.

59. Pois bem. Em análise da sentença juntada pela recorrida, observa-se que ela restringe-se  apenas ao
Conselho de Classe de Administração.

60. Assim visando resguardar a Administração Pública, a Pregoeira realizou diligência da Licença Sanitária
Estadual nº 1320, encaminhada pela recorrida a fim de verificar se a empresa possuía realmente o Registro dela e do
responsável técnico, contudo, observou-se que "A recorrida cita em sua peça que a Licença Sanitária nº 1320 foi emi�da
sob a responsabilidade da Técnica em Química Senhora EVA PINHEIRO LIMA, devidamente registrada no Conselho
Regional de Química XIV Região..."

61. Extrai-se que a responsável técnica pela empresa é ligada ao Conselho de Química e não ao Conselho de
Administração, portanto, conclui-se que referida sentença não a�nge o responsável técnico.

62. Constatamos ainda, que a Pregoeira, realizou diligência junto ao processo administra�vo SEI nº
0002.437711/2018-53 da ANGEVISA, com a finalidade de verificar a Cer�dão de comprovação de registro da
profissional.

63. Contudo, verificou-se que o documento havia vencido em dezembro de 2018 e a data da convocação para
apresentação dos documentos de habilitação para o certame em tela, ocorreu em 28/06/2019.

64. Ressalta-se ainda que foi realizada diligência junto a recorrida, em 30 de julho de 2019, conforme consta
no Termo de Análise da Pregoeira (7169069), onde a recorrida apresentou uma nova cer�dão, com data de emissão no
dia 05/07/2019, ou seja, com data posterior a fase de habilitação.

65. Logo, se vê que a Recorrida não atendeu todas as exigências editalícias, assis�ndo razão às recorrentes.

66. Sabe-se que é dever da Administração zelar pela segurança e pela regularidade das ações administra�vas,
a fim de que não reste qualquer prejuízo à consecução do objeto contratado e, tampouco, restem feridos os direitos dos
demais licitantes, de acordo com os princípios da Isonomia e da Vinculação ao Instrumento Convocatório.
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67. De acordo com o art. 41, da Lei n° 8.666/93, “a Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”Sobre o Princípio da Vinculação ao Instrumento
Convocatório, colacionamos o entendimento do TRF da 4º Região:

 

ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO.

1. A observância do princípio da vinculação ao edital de licitação é medida que se impõe, interpretado este como um
todo, de forma sistemá�ca. Desta maneira, os requisitos estabelecidos nas regras editalícias devem ser cumpridos
fielmente, sob pena de inabilitação do concorrente, nos termos do art. 43, inciso IV, da Lei nº 8666/93. (TRF-4 - AG:
50132325420144040000 5013232-54.2014.404.0000, Relator: Fernando Quadros da Silva, Data de Julgamento:
20/08/2014, Terceira Turma, Data de Publicação: D.E. 21/08/2014)

 

68. Desta forma, cabe a Administração o reexame dos atos do processo e ainda obediência ao princípio da
autotutela administra�va, pois assim é a lição de José dos Santos Carvalho Filho:

 

“A autotutela envolve dois aspectos quanto à atuação administra�va: 1) aspectos de legalidade, em relação aos quais
a Administração, de o�cio, procede à revisão de atos ilegais; e 2) aspectos de mérito, em que reexamina atos
anteriores quanto à conveniência e oportunidade de sua manutenção ou desfazimento”. (p. 25).

 

69. Em apertada síntese, a autotutela abrange o poder de anular, convalidar e, ainda, o poder de revogar atos
administra�vos, estando expressa no art. 53 da Lei nº 9.784/99, art. 14 da Lei Estadual 3.830/2016, assim como na
Súmula nº 473 do STF:

 

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por
mo�vo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 14. A Administração Pública Estadual deve invalidar seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e
pode revogá-los por mo�vo de conveniência ou oportunidade respeitados os direitos adquiridos, sempre
assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Súmula 473 do STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por mo�vo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

 

70. Portanto, assistem razão as recorrentes quanto a este ponto.

71. Em relação ao descumprimento do item 11.6 do edital, alínea "c", vejamos o que ele aduz.
 

c) Comprovação da existência no quadro da empresa de responsável Técnico pelas a�vidades da mesma.

c.1) A comprovação a que se refere a alínea "c" poderá ser feita mediante Declaração formal de disponibilidade do
profissional, conforme preceitua o Art. 30, § 6º, da Lei 8.666/93.

 

72. O referido item solicita a comprovação da existência no quadro da empresa de responsável Técnica
responsável pela a�vidade, ressalta-se ainda que o subitem c.1, informa que tal comprovação durante a fase de
habilitação poderia ocorrer por meio de declaração.

73. Assim sendo, observa-se que o edital de licitação, deixou claro apenas qual documentação poderia ser
suprimida por intermédio de declaração.

74. Em análise aos autos não vislumbramos tal declaração, o que se verifica é a juntada da Licença Sanitária
nº 1320 que foi emi�da sob a responsabilidade da Técnica em Química Senhora EVA PINHEIRO LIMA, contudo, a mesma
encontra-se vencida.

75. Portanto, amparada pelo princípio da autotutela assiste razão a Pregoeira em reforma a sua decisão e
inabilitar a recorrida para o lote 1, tendo em vista que ela não cumpriu com todos os requisitos do item 11.6 do edital
de licitações.

76. Em relação ao recurso interposto pela LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA para o item 2, aduz a
recorrente que sua proposta de preço está de acordo com as exigências do edital, portanto, não poderia a Pregoeira,
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desclassificá-la, por entender que o valor da proposta está superior ao quadro es�ma�vo de preços.

77. Segundo o quadro compara�vo de preços (4300485) o valor anual es�mado para o lote 2 foi de R$
38.328,36 (trinta e oito mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) e o valor da proposta da recorrente
LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA foi de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), ou seja, muito acima do
valor es�mado.

78. Em análise a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (6576308), verifica-se que a Pregoeira convocou a
licitante para negociar os valores ofertados. Vejamos:

 

Pregoeiro 11/06/2019 10:16:54 Para LOCACAO DE MAQUINAS MULTI - SERVICE LTDA - Vossa empresa sagrou-se em
primeiro lugar somente no item 02. Não há possibilidade de alcançar o valor es�mado? R$ 39.884,76

07.503.890/0001- 01 11/06/2019 10:18:29 Não Sra Pregoeira, porque já pra�camos hoje valor superior a esse
ofertado.

Pregoeiro 11/06/2019 10:19:13 Para LOCACAO DE MAQUINAS MULTI - SERVICE LTDA - Vamos proceder a convocação
para envio da proposta e planilha de custos e formação de preços. A decisão de aceitação da proposta no valor
ofertado será avaliada posteriormente, visto que neste momento não há possibilidade de aceitar valor acima do
referenciado nos autos.

 

79. Ocorre que, mesmo o valor estando acima do es�mado, foi realizada análise da planilha de preços
apresentada pela recorrente, momento em  que a Pregoeira verificou que planilha de custos e formação de preços
elaborada pela SESAU não apresentou o quan�ta�vo correto para a Unidade LAFRON, portanto, não seria possível
aceitar as propostas de preços ofertados pelas licitantes.

 

Pregoeiro 26/06/2019 11:43:07 No tocante a análise das planilhas apresentadas pela empresa MULTI SERVICE
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME para o LOTE II - LABORATÓRIO DE FRONTEIRA – LAFRON, temos a informar que
após análise ficou evidenciado que a planilha de custos e formação de preços elaborada pela SESAU não levou em
consideração o quan�ta�vo correto para a Unidade LAFRON.

Pregoeiro 26/06/2019 11:43:16 Desta forma, o valor es�mado para o Lote 02 ficou comprome�do. Assim, não será
possível aceitar as propostas apresentadas, visto que todas apresentam valores muito acima do es�mado.

Pregoeiro 26/06/2019 11:43:26 Diante do exposto, comunicamos que o Lote 02 restará fracassado e posteriormente
após sanadas as irregularidades apontadas na elaboração da planilha de custos e formação de preços pela SESAU será
aberto novo procedimento licitatório para o Lote em questão.

 

80. Nesse passo, observando que a planilha de custos e formação de preços con�nha erros, fez bem a
Pregoeira em cancelar o lote 2 para que sejam sanadas as irregularidades, onde será aberto um novo procedimento
para o lote.

81. Portanto, não assiste razão à recorrente.

 

X - CONCLUSÃO
 

82. Ante  o  exposto, opinamos   pelo   conhecimento   do   recurso   e   pela   manutenção  da  decisão da
Pregoeira, julgando da seguinte forma:

PARCIALMENTE PROCEDENTE, os recursos interpostos pela licitantes G. JP PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA e ARAUNA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA ,
reformando a sua decisão para inabilitar a empresa OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, para o lote 01.

IMPROCEDENTE, o recurso interposto pela licitante LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA,
permanecendo fracassado o lote 2.

83. A decisão foi fundamentada com base no disposto no art. 3° da Lei 8.666/93, que garante a observância
do princípio cons�tucional da legalidade, da igualdade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
obje�vo e dos que lhes são correlatos, ao selecionar a proposta que for mais vantajosa para a Administração.

84. Encerrada a fase de julgamento dos recursos administra�vos, verifica-se que foram observados os
princípios do contraditório e da ampla defesa, dando-se oportunidade para contrarrazão.
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85. O presente parecer apenas terá validade após o aprovo por parte do Procurador Geral do Estado de
acordo com o art. 11, V, da LCE n. 620/2011 c/c o ar�go 9º, II da Resolução N.08/2019/PGE/RO/2019/PGE-GAB.

86. Oportunamente, submeter-se-á o presente recurso à decisão superior, conforme previsto no art. 109, §
4º, da Lei nº 8.666/93, conferindo-se regular curso ao processo, de acordo com a legislação em vigor.

 

Marília dos Santos Amaral

matrícula nº 300142338

 

Elida Passos de Almeida

Chefe da Assessoria de Análise Técnica

em subs�tuição

 

Lauro Lúcio Lacerda

Procurador do Estado

Documento assinado eletronicamente por Lauro Lucio Lacerda, Procurador do Estado, em 04/09/2019, às 12:05,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de
5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Juraci Jorge da Silva, Procurador(a), em 06/09/2019, às 13:53, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Marília dos Santos Amaral, Assessor(a), em 09/09/2019, às 10:37,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de
5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Elida Passos de Almeida França, Chefe de Unidade, em 09/09/2019, às
10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 7659607
e o código CRC 52EBD031.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0036.059086/2018-15 SEI nº 7659607
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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
  

Decisão nº 78/2019/SUPEL-ASSEJUR

À

Equipe de Licitação SIGMA

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2019/SIGMA/SUPEL/RO

PROCESSO: 0036.059086/2018-15

INTERESSADO: SESAU/RO

ASSUNTO: ANÁLISE DO JULGAMENTO DE RECURSO REFERENTE AO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 055/2019

 

 

Em consonância com os mo�vos expostos na análise de recurso (7169069) e ao parecer
proferido pela Procuradoria Geral do Estado - PGE/RO (7659607), o qual opinou pela MANUTENÇÃO
do julgamento da Pregoeira.

 

DECIDO:

Conhecer e julgar:

PARCIALMENTE PROCEDENTE os recursos interpostos pela licitantes G. JP PRESTADORA DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA e ARAUNA SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA , para inabilitar a empresa OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, para
o lote 01.

IMPROCEDENTE o recurso interposto pela licitante LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTI SERVICE LTDA,
para manter o cancelamento do lote 02.

Em consequência, MANTENHO a decisão da Pregoeira da Equipe/SIGMA.

 

A Pregoeira da Equipe/SIGMA para dar ciência às empresas e outras providências
aplicáveis à espécie.

   

Porto Velho (RO), 10 setembro de 2019.

 

 

MARCIO ROGÉRIO GABRIEL
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Superintendente/SUPEL

Documento assinado eletronicamente por Márcio Rogério Gabriel, Superintendente, em
12/09/2019, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 7795489 e o código CRC E4618FB1.

Referência: Caso responda esta Decisão, indicar expressamente o Processo nº 0036.059086/2018-15 SEI nº 7795489


