
 
 
Edital de Pregão Presencial nº 46/2022 

 

DECISÃO AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 Trata-se de recurso administrativo no processo de Licitação na modalidade Pregão 

Presencial nº 46/2022, o qual tem por objetivo Contratação de empresa para execução de 

serviços continuados de limpeza e conservação de prédios públicos, cozinha (merendeira), 

limpeza de espaços públicos e logradouros, poda de árvores, varrição, corte de grama e 

jardinagem de vias e espaços públicos, praças, escolas, e demais prédios públicos, para 

atender as necessidades das secretarias municipais de acordo com os quantitativos e 

descrição das atividades a serem desenvolvidas nos termos do descrito no anexo "D". 

Todas as empresas saíram intimadas da sessão para apresentarem razões e 

contrarrazões recursais conforme Ata da Sessão Pública. 

Ata referente ao Processo Licitatório 71/2022, Edital de Pregão Presencial 
Registro de preço 46/2022, cujo objeto Contratação de empresa para 
execução de serviços continuados de limpeza e conservação de prédios 
públicos, cozinha (merendeira), limpeza de espaços públicos e 
logradouros, poda de árvores, varrição, corte de grama e jardinagem de 
vias e espaços públicos, praças, escolas, e demais prédios públicos, para 
atender as necessidades das secretarias municipais de acordo com os 
quantitativos e descrição das atividades a serem desenvolvidas nos 
termos do descrito no anexo "D". 
 Aos quinze dias do mês de agosto de 2022, às 14h00min, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se a 
pregoeira e sua equipe de apoio, para abertura e julgamento das 
propostas e da documentação das empresas participantes do certame 
licitatório. Apresentaram tempestivamente os envelopes 
credenciamento,proposta e documentação as seguintes empresas: 
J. B. SERVICOS LTDA (12580), MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS 
EIRELI (12591), GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS 
LTDA (12808), PATRONO SERVICOS EIRELI (12811), PRESTADORA 
DE SERVICOS DO PORTO LTDA (12871). 
Após o recebimento e análise da documentação referente ao 
credenciamento, verificou-se que as empresas que entregaram os 
envelopes estão aptas a participarem do certame e devidamente 
representadas para a fase de lances. A empresa J. B. SERVICOS LTDA 
(12580) apresentou carta de credenciamento com divergências tocante ao 
município de Águas de Chapecó/SC, nos termos do item 4.2.1 e 4.3 a 
pregoeira decide por não credenciar o representante devido ao erro 
material no documento emitido pela empresa, ficando assim fora da fase 
de lances. Fica registrada o inconformismo da empresa em relação à 
decisão, declara que se sente prejudicada. 
Ato contínuo, foi disponibilizado os envelopes para que os licitantes 
rubricassem, atestando a sua inviolabilidade. Após o pregoeiro 
determinou a abertura dos envelopes contendo as propostas dos 
participantes credenciados, sendo disponibilizado aos licitantes e a 



 
 

equipe de apoio para que conferissem a validade das propostas e 
rubricassem as mesmas, verificou-se que a empresa GRUPO OESTE 
REAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (12808, apresentou a 
proposta com a soma do valor total em divergência com o valor somado 
pelo pregoeiro, nos termos do item 5.6 alíneas a,b,c prevalece o valor 
unitário da proposta escrita e a soma realizada pelo pregoeiro. 
Foi aberto para a etapa de lances para os lotes. Houve disputa de lances, 
o que melhorou os valores inicialmente orçados pela Administração, 
conforme se verifica no quadro comparativo e histórico de lances.  A 
empresa PATRONO SERVICOS EIRELI (12811 ofertou a melhor 
proposta, fica condicionado para que apresente a proposta adequada, no 
prazo de de 24 horas, acompanhada de planilha de composição de acordo 
com a proposta. 
Após, passado a abertura dos envelopes de habilitação, rubricados e 
conferidos por todos.  
A empresa ganhadora PATRONO SERVICOS EIRELI (12811), 
apresentou a certidão negativa federal vencida, comprovada a condição 
de microempresa, fica aberto o prazo legal para apresentação da certidão 
válida, sob pena de inabilitação, tocante ao restante da documentação 
apresentou de acordo com o edital.  
Em seguida o pregoeiro questiona quanto à intenção de promover 
recursos, onde houve a expressa manifestação da empresa GRUPO 
OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (12808), MARCOS 
VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI, PRESTADORA DE SERVICOS 
DO PORTO LTDA (12871) Tocante a exequibilidade da proposta 
vencedora, POSTERIOR A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
ADEQUADA E ACOMPANHADA DA PLANILHA. Fica aberto o prazo 
recursal na forma da lei.  Nada mais havendo a tratar foi encerrada a 
presente ata que será publicada no site da prefeitura. 
 
 

Apresentada a proposta readequada, bem como a documentação referente a CND 

federal a comissão emitiu parecer, nos termos que segue: “Certifico que nesta data a 

empresa vencedora com a melhor oferta de lances apresentou a proposta 

readequada acompanhada da planilha de custos. Solicito análise pelo setor de 

contabilidade, suspendo o trâmite do processo até que seja feito a análise e emissão 

do parecer contábil. Recebendo o parecer, esta comissão irá deliberar e abrirá o 

prazo recursal na forma da lei, nos termos da Ata anterior” 

Enviada a proposta para parecer contábil, que em suma, a análise foi realizada de 

maneira pontual e técnica aferindo que a proposta embora a margem de lucro seja ínfima a 

recomendação pela não assinatura de contrato administrativo.  

Em seguida disponibilizado o parecer juntamente com a documentação, aberto o 

prazo aos licitantes para apresentação de suas razões recursais e sucessivas contrarrazões.  

 



 
 
 Recebidas as razões recursais, foram protocoladas tempestivamente pelas empresas 

GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA e PRESTADORA DE 

SERVICOS DO PORTO LTDA. 

A empresa GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 

pugna no sentido de irregularidades na planilha apresentada, não sendo observados 

critérios legais na composição dos valores. Tocante a CND Federal apresentada com data 

de 01/06/2022 a empresa Patrono Serviços Eireli, apresentou a Certidão Negativa Federal 

com efeitos de positiva vencida, juntamente com a portaria conjunta 555/2020 a qual 

prorroga em 90 dias a data de validade das certidões negativas, pugna pela 

INABILITAÇÃO da empresa vencedora Patrono Serviços Eireli, argumentando que a 

certidão apresentada está em desacordo com o edital.  

A empresa PRESTADORA DE SERVICOS DO PORTO LTDA, argumenta que a 

ata restou lavrada de maneira irregular. Ocorre que se tal constatação foi observada, 

cumpre ressaltar que a mesma foi assinada pelo representante da empresa recorrente que 

esteve presente na sessão pública. Ademais a palavra “ganhadora” “vencedor” refere-se a 

melhor proposta aferida, não significando a adjudicação dos itens, o que ocorre somente 

findo o prazo recursal e decisão do recurso administrativo. 

 No mesmo sentido pugna pela inabilitação da empresa Patrono Serviços Eireli sob 

o fundamento de que a mesma não apresentou a planilha de custos em conformidade com 

as normas, leis e regulamentos aplicáveis ao caso em tela.  

É importante frisar que o Edital preconiza: 

 
13.2 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer1, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 
concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
13.3 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do 
pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo 

 
1 Em seguida o pregoeiro questiona quanto à intenção de promover recursos, onde houve a expressa 
manifestação da empresa GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (12808), 
MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI, PRESTADORA DE SERVICOS DO PORTO LTDA 
(12871) Tocante a exequibilidade da proposta vencedora, POSTERIOR A APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTA ADEQUADA E ACOMPANHADA DA PLANILHA. Fica aberto o prazo recursal na forma 
da lei.  Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata que será publicada no site da prefeitura. 
 



 
 

de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos.  
13.4 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a 

decadência do direito de recurso. 

 

As razões recursais deveriam ser pautadas tão somente na exequibilidade da 

proposta, conforme registrado em ata. 

Fica registrado que não houve apresentação de contrarrazões. 

 

É o breve relato. Fundamento e decido. 

 

 A Administração Pública, como todos sabem, é regida, principalmente, pelos 

princípios elencados no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988, quais sejam: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assim como a prevalência 

do interesse público, seleção da proposta mais vantajosa e preservação do erário público. 

Dessa forma, esta administração municipal busca trabalhar com transparência e na forma 

dos princípios administrativos, com a finalidade de atingir o bem maior, o interesse da 

população. 

 A Súmula 262 do TCU trata da presunção relava de inexequibilidade de preços, 

portanto, é dever da administração, conceder à licitante a oportunidade de demonstrar a 

exequibilidade de sua proposta. A par da leitura da mencionada súmula, é preciso realizar 

uma interpretação oposta, no sendo de que, uma vez demonstrada a possível 

inexequibilidade da oferta de licitante, esta deve, tanto como parte de sua defesa, como 

para fins de assegurar esta administração, demonstrar documentação acerca da 

exequibilidade de sua oferta.  

O objetivo do processo licitatório, em que o critério de julgamento é o MENOR 

PREÇO - é a busca da proposta mais vantajosa para a Administração, o que impõe ao 

Administrador Público não apenas a busca pelo menor preço, mas também da certificação 

de que a contratação atenda ao interesse público.  

Vale mencionar, que houve na licitação uma grande disputa na fase de lances pelas 

empresas participantes e ainda, que diversas empresas apresentaram preços comparáveis 

com o da melhor classificada, como se observa na Ordem de Classificação.  



 
 

À luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, além do 

direito positivado através da Lei nº 8.666, de 1993, não resta qualquer dúvida de que a 

Pessoa Jurídica de Direito Público deverá prestigiar legalidade, moralidade, eficiência e 

isonomia a todos os certames licitatórios em busca da contratação mais vantajosa ao 

interesse público. 

O Pregoeiro diante dos fatos apresentados, conforme análise técnica pelo setor de 

contabilidade do município, ao analisar a ordem de classificação das demais licitantes, 

constata-se valores equivalentes ao da empresa Patrono Serviços Eireli, os recursos 

pautados, refere-se à impossibilidade de execução dos serviços por parte da empresa 

Patrono, desta forma, não há possibilidade de prosseguimento na ordem de classificação no 

certame. Portanto a mácula não poderá ser sanada. A comissão pugna pela REVOGAÇÃO 

DO PROCESSO LICITATÓRIO. 

Vale destacar que a Administração prezou pelo zelo administrativo, prevalecendo o 

interesse pública, concedendo oportunidade para recorrente e recorrida, tornando o 

processo cristalino com respeito as normas de regência. 

Com base nas informações extraídas da documentação apresentada e na análise 

geral do trâmite processual, em cumprimento ao princípio constitucional da isonomia, 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. É importante destacar que a presente 

justificativa não vincula a decisão superior acerca do certame, apenas faz uma 

contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado a este processo, 

fornecendo subsídios à Autoridade Administrativa Superior, a quem cabe a análise desta e 

posterior decisão. Desta maneira, submetemos a presente decisão à autoridade competente 

para apreciação e posterior ratificação. 

 

Coronel Freitas – SC, 27 de setembro de 2022 

 

 

CASSIANE FICAGNA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

PREGOEIRA TITULAR. 


