
 
 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA MICHELE HELENO ARAÚJO DE MELLO E RESPECTIVOS 

MEMBROS DA COMISSÃO, DE LICITAÇÕES DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO 

DO CAMPO – SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTE 

ESCOLAR E PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONTROLE E 

GESTÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021 

 

RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº. 06.350.648/0001-74, com 

sede em Lucélia/SP, na Rua Manoel Lopes, 1.857, Centro, CEP. 17.780-000, participante do processo 

em epígrafe, já devidamente credenciado, não se conformando, com a decisão tomada pela pregoeira e 

sua equipe, com relação a sua desclassificação, assim, vem, com respeito e acatamento devidos, a 

presença de Vossas Senhorias, apresentar, tempestivamente, RECURSO contra referido ato, o fazendo 

pelos motivos de fato e fundamentos jurídicos a seguir expostos. 

 



 
 

DA TEMPESTIVIDADE: 

 

Tem-se por tempestivo o presente recurso, senão vejamos: 

 

“8. ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

/.../ 

8.5. Dos atos da Pregoeira caberá recurso, a ser interposto por meio de 

manifestação verbal imediata na sessão pública, com registro em ata da 

síntese da intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias, contados 

do dia subsequente em que houver expediente na Faculdade, para a 

apresentação das razões por meio de memoriais, ficando as demais 

licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, em igual 

período, que correrá a partir do término do prazo da recorrente, sendo-

lhes assegurado o direito de vista dos autos. 

/.../ 

8.5.2. Observado o prazo constante do subitem 8.5, os memoriais e as 

contrarrazões também poderão ser apresentados por e-mail, 

endereçado a licitacao@direitosbc.br, devendo conter a assinatura 

do(a) interessado(a), ficando sua validade condicionada à: 

/.../ 

b) apresentação mediante assinatura eletrônica, na forma da Lei nº 

14.063, de 23 de setembro de 2020, hipótese esta que não demandará 

a entrega da respectiva via física;” 

 

Desta forma, tendo sido admitido o recurso em 04/02/2022, temos que 

o prazo fatal é dia 07/02/2022, o presente recurso encontra-se dentro do prazo legal. 

 

DOS FATOS: 

 

A recorrente em 03/02/2022, foi desclassificada do presente pregão, sob 

a alegação, que: 

mailto:licitacao@direitosbc.br


 
 

 

“RS – Desclassificada, visto que o documento complementar exibido 

em fase de diligência apresentou informações novas para o Anexo II.2, 

com a função de limpador de vidro e novas quantidades para as demais 

funções, alterando a proposta comercial apresentada inicialmente, o 

que fere as normas editalícias e licitatórias, sendo que o solicitado em 

sessão pública anterior foi a demonstração de que o custo do 

profissional “limpador de vidro” está embutido no valor do BDI. A 

Pregoeira também salientou o direito recursal.” 

 

Frisa-se que mesmo a ora recorrente tenho argumentado que apenas 

alterou a planilha do Anexo II.2, para justificar que dentro do valor proposto estava os limpadores de 

vidro, não foi aceitou pela Nobre Pregoeira, conforme acima citado. 

 

Frisa-se que em momento anterior, a Nobre Pregoeira, informou o 

seguinte: 

 

“RS - não discriminou o tipo de profissional em cada Memória de Cálculo 

apresentada, especialmente para o profissional “limpador de vidro sem 

exposição ao risco e com exposição ao risco”, conforme previsto no 

Edital. O representante da empresa informou que os referidos 

profissionais são volantes e que o respectivo custo está embutido no 

valor do BDI apresentado; 

/.../ 

A Pregoeira suspendeu a presente sessão pública às dez horas e 

quarenta e cinco minutos, para consultar acerca da obrigatoriedade de 

apresentação das Memórias de Cálculo para cada tipo de profissional. 

Ao retomar a vertente sessão; às onze horas e dez minutos, a Pregoeira 

informou não se tratar de critério contratual por postos, mas por metro 

quadrado, sendo possível atuar com adicional de função ou incidência 

em BDI, razão pela qual as Propostas Comerciais das licitantes RS 

CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., 



 
 

TFK SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI e ULRIK COMERCIO E 

SERVIÇOS EIRELI - EPP atenderam às exigências do item 4 do Edital, 

com o seguinte preço global proposto, informado quando da abertura do 

Envelope A - Proposta Comercial, na sessão pública de 23 de dezembro 

de 2021” 

 

Após a desclassificação da recorrente, a Nobre Pregoeiro e Membros 

da comissão, decidiram por declarar como vencedora a empresa ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS 

EIRELI – EPP. 

 

FUNDAMENTAÇÃO PARA REFORMA DA DECISÃO: 

 

Nobre Pregoeira e Membros da Comissão, o que a recorrente tem para 

apresentar no presente recurso, é que, o órgão licitante, não agiu com o costumeiro acerto, quando da 

desclassificação da empresa recorrente, visto que, a empresa havia apresentado dentro de sua proposta 

todos os custos inerentes para a execução do contrato, visto que o Edital fala em metros quadros limpos, 

e não em postos de trabalho, e mesmo assim, foi exigido pela Nobre Pregoeira onde estaria o custo do 

Limpador de Vidros, indo totalmente contraditória ao próprio Edital, assim, não poderia ter desclassificado 

a empresa por ter apresentado nova planilha do Anexo II.2, com a inclusão deste profissional para 

satisfazer a Pregoeira. 

 

Salienta-se que já havia sido informado pelo representante da empresa, 

que o trabalho de limpeza de vidros é realizado com equipes especializadas em limpeza de vidros, ou 

seja, equipes volantes, que não estão discriminadas como funcionários dentro de sua proposta 

comercial, e sim como custos operacionais. 

 

Desta forma, para comprovar que os valores apresentados são 

totalmente exequíveis dentro do valor apresentado quando do oferecimento da proposta, a ora recorrente 

enviou nova planilha do Anexo II.2, com a correção do jogo numérico, ou seja, incluiu profissionais x 

metragem quadrada limpa, mantendo, contudo, o valor ofertado como lance, ou seja, não alterou em 

momento algum a essência de sua proposta comercial, como erroneamente decido pela Nobre 

Pregoeira. 



 
 

 

Esclarece ainda, que o jogo de metros x serviços x valores, não pode 

ser objeto de motivação para o indeferimento da proposta, visto que, a empresa que apresenta a proposta 

tem total conhecimento de como o serviço deve ser executado, inclusive, conhece o local onde o serviço 

será executado, pois realizou minuciosa vistoria, e por este motivo, tem total propriedade para apresentar 

os valores lançados, quantidade de postos e meios da execução do serviço. 

 

Se o órgão tinha a intensão de contratar pessoas para postos de 

trabalho, deveria ter modificado o Edital, pois assim, as empresas participantes, teriam a consciência, 

que seria pessoas e não metros quadrados limpos que o órgão estaria licitando, inclusive, teria sido 

apresenta a Planilha de Custo de forma totalmente diferente, ou seja, seria apresentado o custo de cada 

posto, e não o custo operacional para se tocar o contrato com a maior expertise possível. 

 

Desta forma, de forma alguma pode ser mantida a decisão da Nobre 

Pregoeira, visto que, torna a frisar, que os valores apresentados foram metros x serviços x valores, 

sendo que utilizou como base para os valores apresentados metragem e não pessoas, assim, não se 

pode desclassificar a empresa ora recorrente com base em alteração da proposta por ter enviado 

suposto novo documento. 

 

A ora recorrente colaciona neste momento julgado a respeito de caso 

idêntico ao aqui questionado, onde foi deferida a liminar para suspender a decisão do Pregoeiro, 

vejamos: 

 

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INDÍCIOS DE 

IRREGULARIDADE. PEDIDO DE CAUTELAR SUSPENSIVA. 

PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA 

REFERIDA CAUTELAR. CONHECIMENTO. REFERENDO À 

SUSPENSÃO JÁ DEFERIDA PELO MINISTRO-RELATOR. (TCU - RP: 

04033520186, Relator: ANDRÉ DE CARVALHO, Data de 

Julgamento: 05/12/2018, Plenário) 

Inteiro Teor 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 040.335/2018-6 

GRUPO I – CLASSE VII – PLENÁRIO 



 
 

TC 040.335/2018-6. 

Natureza: Representação. 

Entidade: Museu Histórico Nacional. 

Representante: Kantro Empreendimentos Apoio e Serviços Ltda. (CNPJ 

40.282.584/0001-50). 

Representação legal: 

_ Silmar Isaías Dias (OAB/RJ nº 189.655), representado a Kantro Empreendimentos 

Apoio e Serviços Ltda. 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INDÍCIOS DE 

IRREGULARIDADE. PEDIDO DE CAUTELAR SUSPENSIVA. PRESENÇA DOS 

PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA REFERIDA CAUTELAR. 

CONHECIMENTO. REFERENDO À SUSPENSÃO JÁ DEFERIDA PELO MINISTRO-

RELATOR. 

RELATÓRIO 

Trata-se de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Kantro 

Empreendimentos Apoio e Serviços Ltda. sobre supostas irregularidades no Pregão 

Eletrônico nº 3/2018 conduzido pelo Museu Histórico Nacional, sob o valor total de R$ 

2.731.865,44, para a contratação de empresa para a prestação dos serviços 

continuados de limpeza, conservação e higienização, interna e externa, do acervo e 

das instalações no prédio sede do Museu Histórico Nacional, com o fornecimento de 

mão de obra, material e equipamentos. 

2. Após a análise inicial do feito, o auditor federal da Secex-RJ lançou o seu parecer à 

Peça 21 (fls. 1/9), com a anuência dos dirigentes da unidade técnica (Peças 22 e 23). 

3. Enfim, ao acolher o referido parecer da unidade técnica, concedi a cautelar pleiteada 

por meio do Despacho acostado à Peça 24, nos seguintes termos: 

“Trata-se de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela 

Kantro Empreendimentos Apoio e Serviços Ltda. sobre possíveis irregularidades no 

Pregão Eletrônico nº 3/2018 conduzido pelo Museu Histórico Nacional, sob o valor total 

de R$ 2.731.865,44, para a contratação de serviços continuados de limpeza, de 

conservação e de higienização interna e externa, além de acervo e instalações no 

prédio sede do Museu Histórico Nacional, com o fornecimento de mão de obra, 

material e equipamentos. 

2. Em suma, a ora representante anunciou os seguintes indícios de 

irregularidade: 

(i) teria apresentado a 2ª melhor oferta sob o valor global anual de R$ 

1.625.000,00, após a fase de lances, mas, após a análise da proposta e da 

planilha de custos, a administração pública teria desclassificado a proposta da 

ora representante, em 10/9/2018, por considerar que a quantidade de serventes 

seria diferente da estabelecida no termo de referência, afetando diretamente o 



 
 

cálculo de materiais de consumo e de equipamentos, além da ocorrência de erro 

no cálculo do preço mensal por produtividade com a subsequente elevação do 

valor por metro quadrado em patamar acima do limite estabelecido pelo 

Ministério do Planejamento; 

(ii) o total de 33 serventes indicados na sua proposta estaria em consonância 

com o termo de referência, considerando a produtividade do servente, a área e 

a frequência da limpeza, já que a quantidade de serventes indicada no aludido 

termo de referência seria estimada, em consonância com o item 5.1.2, não 

vinculando, assim, nem a administração pública, nem os licitantes, em 

desacordo com o entendimento do pregoeiro; 

(iii) a desclassificação da sua proposta teria sido mantida, no recurso 

administrativo, acrescentando-se alguns novos motivos para a fundamentação 

da decisão recorrida, a exemplo de: (a) 
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ter descumprido o item 5.7.1 do edital, ao entender que a ora representante não teria 

mensurado o valor de instalação do relógio de ponto biométrico via sistema de registro 

eletrônico de ponto – SREP; (b) ter informado a metragem de áreas internas na 

proposta sob o patamar de 21.000 m², ao passo que o correto seria 21.100 m², como 

previsto no termo de referência. 

(iv) a próxima licitante (Transegurtec Tecnologia em Serviços Ltda.) teria sido 

declarada vencedora no certame, a despeito do valor global anual ofertado de R$ 

1.658.873,76, com a posterior adjudicação e homologação do certame. 

3. Após a análise inicial do feito, o auditor federal lançou o seu parecer à Peça 21, com 

a anuência dos dirigentes da unidade técnica (Peças 22 e 23), nos seguintes termos: 

‘(...) Exame Técnico 

4. A representante insurge-se, em suma, contra a decisão da Administração de 

desclassificar sua proposta (peça 1, p. 1-7). Síntese dos fatos apresentados 

5. Relata a ora representante que, após a fase de lances, apresentou a segunda 

melhor oferta, com valor global anual de R$ 1.625.000,00. No entanto, após a análise 

da proposta e planilhas de custos, a Administração decidiu desclassificar a ora 

representante do certame, em 10/9/2018, por considerar que: a) a quantidade de 

serventes diferia no estabelecido no termo de referência, o que afetaria diretamente 

no cálculo de materiais de consumo e equipamentos; b) a existência de erro no cálculo 

do preço mensal por produtividade, elevando o valor do metro quadrado, que ficaria 

acima do limite estabelecido pelo Ministério do Planejamento. 

6. Seguindo a ordem de classificação, a licitante Transegurtec Tecnologia em Serviços 

Ltda. foi declarada vencedora, com valor global anual ofertado de R$ 1.658.873,76, 

com posterior adjudicação e homologação do certame. 



 
 

7. Em sede de recurso administrativo, ao desclassificação da proposta da Kantro foi 

mantida, acrescentando-se novo motivos para fundamentar a decisão, quer sejam: a) 

descumprimento do item 5.7.1 do edital de licitação, por entender que a ora 

representante não teria mensurado o valor de instalação do relógio de ponto 

biométrico, via sistema de registro eletrônico de ponto – SREP; b) ter informado 

metragem de áreas internas na proposta de 21.000 metros quadrados, enquanto o 

correto seria 21.100 metros quadrados, conforme previsto no termo de referência. 

Alegações da representante 

8. Sustenta a representante que o item 4.5 do termo de referência estabeleceu que a 

estimativa de mão-de-obra necessária para a execução dos serviços foi calculada com 

base na produtividade mínima de acordo com os parâmetros estabelecidos pela IN 

SLTI 2/2008, revogada pela IN SLTI 5/2017. O item 3.1 do Anexo VI-B da IN 5/2017 

definiu que, nas condições usuais serão adotados índices de produtividade por 

servente em jornada de oito horas diárias de 300 a 380 metros quadrados, para 

limpeza e esquadrias, face externa e interna sem exposição a situação de risco. Assim, 

o item 5 do termo de referência sugeriu produtividade de 330 metros quadrados por 

servente em jornada de oito horas diárias. 

9. No quadro constante no item 5.1 do termo de referência foi fixada frequência 

quinzenal para limpeza das faces externa (sem exposição a risco) e face interna, com 

produtividade de 330 metros quadrados por servente em jornada de oito horas diárias. 

Ademais, o mesmo termo de referência estipulou área de 1302 metros quadrados de 

esquadria externa e outros 1302 metros quadrados de esquadria face interna. Diante 

de tais números (frequência de limpeza, produtividade e área), seria necessário 

apenas um servente, em jornada de oito horas diárias, para a limpeza, já com 

arredondamento (cálculo nos itens 16 e 17 da peça 1), ao contrário dos oito serventes 

que o pregoeiro entende necessário. 

10. Desse modo, o total de 33 serventes indicados na proposta estaria em consonância 

com o termo de referência, considerando a produtividade do servente, a área e a 

frequência de limpeza, razão pela qual a decisão deve ser reformada. Sustenta ainda 

que a quantidade de serventes indicada no termo de referência é estimativa, conforme 

previsto no item 5.1.2, razão pela qual não vincularia nem a Administração nem os 

licitantes, o que diverge do entendimento do pregoeiro. 
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11. Outra alegação é que os valores unitários estariam acima do limite estabelecido 

pelo MPOG (área interna: R$ 5,37; área externa: R$ 2,39 e esquadria: R$ 1,21), e que 

os valores da proposta seriam, respectivamente, R$ 5,36, R$ 2,38 e R$ 1,10, não 

assistindo razão nesse argumento, utilizado para desclassificação da ora 

representante. 



 
 

12. Por fim, surgiram novos argumentos para desclassificar a proposta da Kantro, 

suscitados pelo pregoeiro apenas na fase de recurso, o que ofenderia os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, além de não serem procedentes, segundo a 

representante. O primeiro argumento refere-se à falta de cotação de relógio ponto 

biométrico, e não seria procedente, uma vez que, na proposta da Kantro, constaria 

declaração expressa no sentido que instalaria o equipamento sem qualquer ônus à 

contratante, na forma do item 5.2 do termo de referência, sendo o custo suportado na 

rubrica despesas indiretas da planilha de custos e formação de preços. 

13. O segundo argumento refere-se a erro de preenchimento da metragem total na 

área interna, na proposta de preços da ora representante, trata-se de erro formal, que 

poderia ser ajustado pela licitante, no prazo indicado pelo pregoeiro, desde que sem 

majoração do preço final proposto, na forma do item 7.7.5 do edital: ‘Erros no 

preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

A planilha poderá ser ajustada pelo Licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde 

que não haja majoração do preço proposto.’ 

Dos pedidos 

14. Ante o exposto, requer a representante que seja conhecida a representação, para, 

no mérito, determinar-se a anulação do ato administrativo referente à desclassificação 

da empresa Kantro no Pregão Eletrônico 3/2018, bem como a anulação da 

homologação do referido certame. Manifestação da Administração 

15. Ao receber a presente representação, foi encaminhada mensagem ao Museu 

Histórico Nacional solicitado manifestação da Administração quanto aos seguintes 

pontos: a) manifestação sobre os questionamentos apresentados; b) estágio atual do 

certame; c) situação do atual contrato do objeto em tela (em especial, sua vigência); 

d) impacto na eventual paralisação do certame. 

16. A Administração manifestou-se da seguinte forma (peça 3): a) manifestação sobre 

os questionamentos apresentados: Processo Administrativo n.º 01438.000177/2018-

76, Pregão Eletrônico nº 03/2018, objeto: contratação de serviços continuados de 

limpeza, conservação, higienização interna externa, acervo instalações do Prédio sede 

do Museu histórico Nacional, Tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico 

Nacional IPHAN situado à Praça Marechal Ancora, s/nº Centro Rio de Janeiro RJ, com 

fornecimento de mão de obra, material, equipamentos, visando atender as 

necessidades, conforme as especificações e as condições constantes dos Anexos 

este Edital. O procedimento licitatório em tela ocorreu com plena divulgação e 

transparência como estabelece Lei Geral de Licitações e os princípios que regem 

Administração Pública. 

Primeiramente, cumpre esclarecer que empresa representante apresentou as mesmas 

alegações em seu recurso administrativo julgado improcedente (cópia anexa) pelas 

seguintes razões. O item 5 do Termo de Referência estabelece os parâmetros para 



 
 

isonomia das propostas. 

‘5. INF0RMACOES RELEVANTES PARA DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA.’ 

No subitem 5.1 definimos metragem das áreas quantidade mínima de serventes: ‘5.1 

A demanda do Museu tem corno base e características nos parâmetros mínimos a 

seguir estabelecidos:’ No subitem 5.1.7 reafirma que: ‘Os serviços deverão ser 

executados com base nos parâmetros de produtividade estabelecidos.’ 

Visando à ISONOMIA entre as empresas participantes do Pregão, a Área Técnica do 

Museu definiu quantidade mínima de 40 serventes. Portanto, não se trata de estimativa 

da quantidade de mão de obra sim de parâmetros mínimos para apresentação das 

propostas. Na apresentação de sua proposta, a empresa representante não levou em 

consideração quantidade mínima estabelecida no Termo de Referência, apresentando 

um cálculo para quantidade de servente divergente. A representante teve 

oportunidade de questionar referido cálculo em seu e-mail de questionamento 
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datado de 27 de julho de 2018, mas não fez, teve oportunidade de impugnar item do 

Edital de Licitação, não fez. Se representante identificou a possível 

irregularidade/equivoco no Edital de Licitação e Anexos deveria ter dever de questionar 

ou até impugnar item do Edital para que, se fosse caso, ser corrigido, mas calou-se 

diante de uma possível vantagem no procedimento licitatório 

Passado o período de esclarecimentos e impugnação, conforme item 21 do Edital, o 

Edital faz lei entre as partes tornando-o imutável, ‘Princípio da Vinculação ao 

Instrumento Convocatório’, que está consagrado pelo art. 41, caput, da Lei 8.666/93, 

que dispõe in verbis: ‘A Administração não pode descumprir as normas condições do 

edital ao qual se acha estritamente vinculada’, não podendo mais Administração 

alterálo até encerramento do processo licitatório. Trata-se de garantia moralidade 

impessoalidade administrativa segurança jurídica. A quantidade de serventes 

divergente da estipulada no Termo de Referência da quantidade apresentada pelas 

demais licitantes, traz vantagens recorrente no valor final da proposta, pois, quantidade 

dos serventes incide diretamente sobre cálculo do valor dos insumos. O pregoeiro 

buscou os princípios básicos da igualdade da vinculação ao instrumento convocatório. 

A representante também não atendeu item 5.7.1 do Edital de Licitação, não 

mensurando valor para instalação do SREP. ‘5.7.1. Deverá ser mensurado instalação 

do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto SREP, disciplinado pela Portaria 1.510, 

de 21 de agosto de 2009 do Ministério de Estado do Trabalho Emprego MTE, para 

registrar controlar, diariamente, assiduidade pontualidade dos profissionais nos postos 

de trabalho, sem ônus para Contratante, conforme descrito no Termo de Referenda 

Item 5.2., integrando Item 5.6. deste Edital;’ 

O texto claro em determinar que licitante deverá (impositivo) e não poderá (optativo), 



 
 

mensurar instalação do SREP. Sabemos que, por se tratar de mensuração de 

equipamento seu custo será excluído da planilha de preço do valor contratado após 

um ano de contrato, informação dada pela representante de que este custo seria 

suportado na rubrica despesas indiretas, traria vantagens empresa de não ter este 

custo eliminado após um ano de contrato. 

Além de não atender os itens do Edital Termo de Referência, acima mencionados, 

representante não atendeu ao estabelecido no Anexo VII-D da Instrução Normativa nº 

05/2017, nos seguintes itens: 

1. No Submódulo 2.2 Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS) outras contribuições, do Modelo da Planilha de Custos Formação 

de Preços, não aplicou incidência dos percentuais sobre Módulo 1, Submódulo 2.1, 

Módulo 3, Módulo 4 e Módulo 6, conforme constante da NOTA 3. 

2. No Item 6. COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

para cálculo do PREO MENSAL UNITARIO POR M2 (metro quadrado) relação entre 

serventes encarregados de encarregado para 30 serventes, sendo utilizado pela 

recorrente no seu cálculo relação de encarregado para 33 serventes. Para cálculo do 

Valor Mensal dos Serviços representante não atendeu letra a do item 5.1 do Termo de 

Referência quanto metragem da Área Interna especificada em 21.100,00 m2 utilizando 

para cálculo metragem de 21.000,00 m2. Corrigindo estas distorções, veremos que 

representante apresentou um valor acima do valor limite estabelecido pelo MPDG e 

um preço final dos serviços menor do que realidade dos fatos. [cálculos, peça 3, p. 3-

4] 

OBS: Como podemos verificar na comparação acima, em sua proposta empresa 

apresenta valor de R$ 5,36, dentro do estabelecido pelo MPDG para área interna de 

R$ 5,37, mas após as correções verificamos que estes valores ficam acima do limite 

para contratação, no valor de R$ 5,38, isto sem cotação do equipamento SREP e 

correções nos valores dos encargos, o que inviabilizaria a contratação. 

Cabe frisar que Decreto nº 5.450/05, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, 

para aquisição de bens e serviços comuns, estabelece em seu art. 5º que a licitação 

na modalidade pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade 

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, do 
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julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, 

competitividade e proporcionalidade. A Lei nº 8.666/93 estabelece: 

Art. 48. Serão desclassificadas: I - as propostas que não atendam as exigências do 

ato convocatório da licitação; 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 custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, 

condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 

A proposta da empresa foi desclassificada, por infringir princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, principia da legalidade, não cotar ou apresentar valores 

incorretos, princípio da isonomia entre as propostas, todas as demais empresas 

apresentaram propostas com quantidade de 40 serventes, ferindo principalmente 

princípio da competitividade. 

b) estágio atual do certame: Pregão Eletrônico nº 003/2018, foi homologado, sendo 

emitida Nota de Empenho em favor da empresa Transegurtec Tecnologia em Serviços 

Ltda., atualmente encontra-se na fase de elaboração assinatura do contrato. 

c) situação do atual contrato do objeto (em especial, sua vigência): 

A prestação de serviços de limpeza do Museu Histórico Nacional está sendo 

executada por empresa contratada em caráter emergencial, pelo prazo de 180 (cento 

oitenta) dias, este prazo já se expirou. Por se tratar de serviços essenciais ao 

funcionamento do museu, foram mantidos por reconhecimento de dívida até 

finalização do procedimento licitatório. 

d) impacto na eventual paralisação do certame: 

Tendo em vista finalização do certame e a contratação da empresa vencedora, a 

prestadora dos serviços já colocou seus profissionais em aviso prévio até dia 27 

novembro. A contratação do serviço em tela vai ao encontro da necessidade da 

Administração em atender aos servidores, estagiários, voluntários, prestadores de 

serviços visitantes, nas demandas especificas dos setores, de forma a não 

comprometer defesa da União, por estar amparada na IN nº 05/2017-MPDG, pois 

servirá de apoio realização das atividades essenciais cumprimento da missão 

institucional do Museu Histórico Nacional. Nos quadros atuais da Administração 

Pública inexistem servidores para desenvolver tais atividades. Assim, alternativa da 

terceirização vem-se traduzindo como a solução cabível, em consonância com 

disposto no Artigo 2º da Lei 9.632 de 07 de maio de 1998, Parágrafo 10 do Artigo 1º 

do Decreto 2.271 de 07 de julho de 1997 e IN 02/SLTI-MP, de 30/04/2008 (D.O.U., 

23/05/2008 Seção 1), que possibilita contratação indireta de serviços. Trata-se de 

serviço essencial, sendo que sua interrupção pode comprometer saúde de pessoas e 

a higienização das instalações físicas do Museu Histórico Nacional IBRAM, tornando-

se imprescindível à contratação de empresa para a execução dos serviços, sendo 

prédio Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN, 

pertencente à União. 

Medidas adicionais 

17. Adicionalmente, acessando o certame no sistema Comprasnet, na seção de 



 
 

anexos de proposta foi efetuado o download das propostas da empresa Kantro e da 

empresa adjudicatária do certame. A proposta da Kantro, arquivo ‘Proposta de 

Preços.zip’, está datada de 4/9/2018, às 16:28, da qual foram incluídas as planilhas 

constantes às peças 9 a 13. No caso da proposta da Transegurtec, foi efetuado o 

download da última proposta, arquivo “Planilha Final – IN 05 Museu Historico Nacional 

- Negociação 3.xls”, datado de 1/10/2018 (apesar de as planilhas estarem com data 

de 30/8/2018), às 15:44, da qual foram incluídas as planilhas constantes às peças 14 

a 19. Também foram incluídos nos autos o edital, o termo de referência e a ata do 

certame (peças 6 a 8). 

18. Feitas as constatações que serão relatadas na sequência, em 22/11/2018, por 

meio do telefone (21) 3299-0333, foi comunicado à Coordenadoria Administrativa do 

MHN, na pessoa do Sr. Américo Aurélio, a existência das inconsistências na proposta 

vencedora, o qual manifestou-se no sentido de prosseguir com a contratação da 

Transegurtec. Posteriormente o Sr. José Pereira Ignácio, pregoeiro do certame e 

responsável pela elaboração dos esclarecimentos (peça 3) telefonou para 
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indagar a sequência de atos desse processo, e a situação encontrada também lhe foi 

informada, assim como a proposta que seria elaborada por esta Unidade Técnica, no 

que tange à adoção da medida cautelar. 

Análise 

19. Inicialmente, cabe ressaltar que o termo de referência (peça 6) possui um erro 

crasso no que se refere ao cálculo da quantidade de serventes a ser aplicado no 

contrato. No item 5 (páginas 6-7), são calculados a quantidade de serventes com base 

na área total a ser mantida. Não há erro nas tabelas relativas às áreas internas (27 

serventes) e externas (5 serventes). No entanto, no cálculo das esquadrias, 

considerando a frequência quinzenal, a área de 1.302 metros quadrados de face 

externa e 1.302 de face interna, com produtividade de 330 metros quadrados por dia 

por servente, não são necessários oito serventes, conforme consta na tabela, mas 

apenas um servente, como foi utilizado no cálculo da empresa ora representante em 

sua proposta, onde constaram 33 serventes em vez de 40, com a observação abaixo 

da sua planilha (peça 10). 

20. Nesse sentido, cabe, oportunamente, promover a audiência do responsável pela 

elaboração do termo de referência, uma vez que se trata de erro grosseiro e que 

poderia levar a prejuízo da ordem de 18% na execução do contrato, acaso as 

empresas representante e vencedora tivessem (de fato) orçado proposta com 40 

serventes em vez de 33. 

21. Cabe ressaltar que os itens 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.7 do termo de referência não 

obrigavam as licitantes a seguirem os quantitativos de servidores, mas obedecer aos 



 
 

parâmetros de produtividade estabelecidos: 

‘5.1.1. Os índices de produtividade do Museu Histórico Nacional foram estabelecidas 

em função da área, da sua complexidade e da força de trabalho necessárias à 

execução dos serviços, considerando-se, ainda, o prazo determinado para tal 

atividade e as suas especificidades; 

5.1.2. O quantitativo da força de trabalho foi estimado levando-se em consideração a 

metragem das áreas internas e externas do prédio sede do Museu Histórico Nacional 

e as atividades desenvolvidas (atividades de atendimento ao público e normais) e a 

produtividade por área, conforme a Portaria n.º 213, de 25 de setembro de 2017 e 

Instrução Normativa/SLTI/MPDG n.º 05 de 25 de maio de 2017; 

5.1.7. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros de produtividade 

estabelecidos’. 

22. Desse modo, a proposta da Kantro, mesmo reduzindo o número de serventes de 

40 para 33, em função do erro na elaboração do termo de referência, não incorre em 

desobediência ao edital, uma vez que os parâmetros de produtividade determinados 

foram seguidos. 

23. Com relação ao segundo ponto, quer seja, a existência de erro no cálculo do preço 

mensal por produtividade, elevando o valor do metro quadrado, que ficaria acima do 

limite estabelecido pelo Ministério do Planejamento, a proposta da Kantro apresentou 

os valores unitários, por metro quadrado, de R$ 5,36 para área interna, R$ 2,38 para 

área externa e R$ 1,10 para esquadrias, todos abaixo dos limites estabelecidos pelo 

MPOG (quer sejam, R$ 5,37, R$ 2,39 e R$ 1,21). 

24. O ajuste ‘forçado’ realizado pela Administração, que elevaria o valor para R$ 5,39 

na área interna, em razão da utilização do valor de 21.100 metros quadrados para área 

interna, como constava no termo de referência, em vez de 21.000 metros quadrados 

utilizados pela Kantro, não pode ser feito à revelia pela Administração, conforme 

estabelece o no item 7.7.5 do edital: 7.7.5 Erros no preenchimento da planilha não 

constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada 

pelo Licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do 

preço proposto. 

25. Assim, o ajuste poderia ser feito pela licitante ora representante, de modo a 

diminuir valores de composição dos custos e manter o valor unitário dentro do limite 

estabelecido pelo MPOG. 
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Nesse mesmo sentido do item 7.7.5 do edital está a jurisprudência deste Tribunal, a 

exemplo do Acórdão 830/2018-TCU-Plenário, relator André de Carvalho. 

26. Desse modo, quanto a esse motivo alegado pela Administração para a 

desclassificação da proposta da Kantro, também houve erro na condução do certame. 



 
 

27. Outra questão que foi levantada trata-se do fornecimento do relógio ponto, que foi 

um dos argumentos utilizados pela Administração na análise do recurso - em completa 

ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, fato que será tratado mais 

adiante. A ora representante expressamente consignou na proposta que faria a 

instalação do relógio ponto sem custo para a Administração (proposta, peça 9): 

Declaramos que iremos instalar Sistema de Registro Eletrônico de Ponto – SREP, 

disciplinado pela Portaria n. 1.510, de 21 de agosto de 2009 do Ministério de Estado 

do Trabalho e Emprego – MTE, para registrar e controlar, diariamente, a assiduidade 

e a pontualidade dos profissionais nos postos de trabalho, sem ônus para o 

Contratante, conforme descrito no Item 5.2 do Termo de Referência. 

28. Se o próprio edital estabelece que o relógio deverá ser fornecido sem ônus para a 

contratante, ele sequer pode constar das planilhas de custos e composição de preços, 

justamente o contrário do que alega a Administração. A título exemplificativo, no caso 

da proposta da Transegurtec, o relógio compõe a planilha do valor mensal do servente 

(peça 17 – módulo 5, item D), representando um custo indireto para a Administração 

embutido no contrato, a ser pago durante toda a vigência do contrato, mormente se for 

prorrogado pelo prazo máximo de 60 meses, o que contraria a não onerosidade 

prevista no item 5.2 do termo de referência. 

29. Ademais, conforme consta na proposta da Transegurtec, o custo do relógio é R$ 

1.500,00 (peça 19), ou seja, pouco significativo no contexto de um contrato com valor 

anual da ordem de R$ 1,6 milhão, o que, por si só, não ensejaria uma desclassificação 

de proposta. Destaca-se, apenas a título comparativo, que o valor da proposta da 

Transegurtec é R$ 33.873,76 superior ao da ora representante. 

30. Por fim, a segundo elemento-surpresa da análise do recurso da Kantro já foi 

analisado, uma vez que foi utilizado no recálculo ‘forçado’ promovido pela 

Administração, ao invés de permitir à Kantro promover os ajustes na planilha, sem 

majoração do preço ofertado, conforme prevê o item 7.7.5 do edital. 

31. Com relação à proporção de encarregados por servente, acrescentado na resposta 

do pregoeiro (peça 3, p. 3), no sentido de que a relação de empregados deveria ser 

de um encarregado para 30 serventes e que a recorrente utilizou um encarregado para 

33 serventes, cabe ressaltar que, pelo princípio da economicidade, seria totalmente 

contraproducente e desnecessário incluir um segundo encarregado somente por conta 

desses três serventes adicionais. 

32. Assim, verifica-se que os argumentos utilizados para desclassificar a proposta da 

Kantro são claramente improcedentes. 

33. Ademais, deve-se registrar que, oportunamente, na instrução seguinte, cabe 

promover a audiência do pregoeiro pela utilização dos elementos-surpresa na análise 

do recurso da Kantro, o que ofende os princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa. Da proposta da empresa Transegurtec. 



 
 

34. Além das constatações decorrentes da análise dos pontos trazidos pela ora 

representante, verifica-se que a proposta da Transegurtec possui erros e 

inconsistências que a levariam à sua desclassificação, curiosamente pela infringência 

de pontos que foram utilizados como argumento para a desclassificação da proposta 

da Kantro. 

35. O primeiro ponto a ser levantado é sobre os valores unitários a proposta (peça 16). 

O valor unitário de metro quadrado para área interna é de R$ 5,45, para área externa 

é de R$ 2,42 e para esquadrias é R$ 1,12. À exceção do valor para esquadrias, os 

demais valores estão acima dos limites do MPOG (respectivamente R$ 5,37, R$ 2,39 

e R$ 1,21). Ou seja, o mesmo argumento usado para desclassificar a proposta da 

Kantro não foi considerado aqui. 

7 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 040.335/2018-6 

36. O segundo ponto refere-se ao quantitativo de serventes. A proposta da 

Transegurtec possui valor mensal de R$ 138.239,48 (peça 14). Se for considerado o 

custo de cada servente (peça 17), de R$ 4.190,72, o custo do encarregado (peça 18), 

de R$ 5.105,41, e os quantitativos da proposta (peça 15), quer sejam, 40 serventes e 

um encarregado, teríamos o seguinte custo mensal: Custo mensal de pessoal = 40 x 

R$ 4.190,72 + 1 x R$ 5.105,41 = R$ 172.734,21 

37. Esse valor é R$ 34.494,73 superior ao valor mensal da proposta, e revela que a 

proposta é inexequível se forem considerados 40 serventes, como exigiu a 

Administração. Ou seja, a empresa não teria como alocar os 40 serventes que 

constaram em sua proposta sem arcar com custos não previstos por sua conta, ou, 

eventualmente, vir a ensejar motivo para futura alegação de necessidade de 

reequilíbrio contratual. 

38. Outro ponto que destaca a inconsistência das planilhas da Transegurtec é que o 

valor mensal relativo à limpeza das esquadrias é de R$ 1.458,24 para face externa e 

R$ 1.458,24 para a face interna, de onde, obviamente, não seria possível alocar 4 

serventes para cada uma delas por esse valor (peça 15), ciando por terra a exigência 

da Administração. 

39. Ademais, destaca-se que na proposta da Transegurtec consta um encarregado 

para os supostos 40 serventes, o que infringiria a mesma regra de proporção que a 

Administração entendeu estar em desacordo na proposta da Kantro. 

40. Desse modo, ante todo o exposto, cabe, oportunamente, promover a audiência 

dos responsáveis, a serem identificados, em razão da evidente diferença de 

tratamento dado às referidas licitantes, o que representa clara ofensa ao princípio da 

isonomia. 

41. Entende-se necessário promover diligência ao Museu Histórico Nacional, para que 

encaminhe cópia digitalizada dos autos do Pregão Eletrônico 3/2018. 



 
 

42. Outro ponto que merece atenção é a questão de o objeto do contrato ter tido 

contrato emergencial e ainda assim ter vencido o prazo, estando, no momento, em 

pagamento por indenização. Quanto a esse ponto, deve ser promovida oitiva à 

Administração, para que esclareça os motivos que levaram à tal situação. 

Da medida cautelar 

43. Consoante o art. 276 do Regimento Interno/TCU, o Relator poderá, em caso de 

urgência, de fundado receio de grave lesão ao Erário, ao interesse público, ou de risco 

de ineficácia da decisão de mérito, de ofício ou mediante provocação, adotar medida 

cautelar, determinando a suspensão do procedimento impugnado, até que o Tribunal 

julgue o mérito da questão. Tal providência deverá ser adotada quando presentes os 

pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 

44. Analisando os elementos contidos nos autos, verifica-se haver fumus boni iuris, 

uma vez que os argumentos apresentados são procedentes, além de ter sido 

constatado que a empresa vencedora possui uma proposta claramente inexequível. O 

periculum in mora se caracteriza pela proximidade de assinatura do contrato, uma vez 

que o empenho já foi emitido e que a Administração pretende levar a cabo a 

contratação, conforme contatos relatados no item dessa instrução. Desse modo, 

entende-se que deve ser adotada a medida cautelar prevista no art. 276 do Regimento 

Interno do Tribunal. 

45. Além disso, deve ser promovida a oitiva, inaudita altera pars, da Administração, 

para que se manifeste sobre os pontos tratados nessa representação, em especial 

sobre: a) erro na desclassificação da proposta da empresa Kantro Empreendimentos 

Apoio e Serviços Ltda., conforme análise contida nos itens 19 a 32 dessa instrução; b) 

falhas na aceitação da proposta da empresa Transegurtec Tecnologia em Serviços 

Ltda., a qual apresenta inconsistências que levam à insuficiência econômico-

financeira, nos quantitativos propostos, e infringência de valores mensais 

estabelecidos pelo MPOG, conforme análise contida nos itens 34 a 39 dessa instrução. 

46. Por fim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cabe 

promover a oitiva da empresa Transgurtec, uma vez que da análise seguinte pode-se 

determinar a desconstituição de direito. 
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Conclusão 

47. Considerando a análise realizada, entende-se que deve ser adotada a medida 

cautelar prevista no art. 276 do Regimento Interno do Tribunal, bem como a realização 

de oitivas e diligência. 48. Oportunamente, na instrução seguinte, devem ser 

promovidas as audiências apontadas nos itens 20, 33 e 40 dessa instrução, as quais 

não serão propostas nesse momento em razão da celeridade que o caso requer. 

Proposta de Encaminhamento 



 
 

49. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, sugerindo-se o 

envio dos autos ao Relator, Ministro André de Carvalho, com as seguintes propostas: 

I) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade 

previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1º, 

da Lei 8.666/1993 (item 3 desta instrução); 

II) adotar a medida cautelar, uma vez presentes os requisitos do fumus boni iuris e do 

periculum in mora, nos termos do art. 276 do Regimento Interno do Tribunal, 

determinando-se ao Museu Histórico Nacional que se abstenha de dar continuidade à 

contratação pretendida por meio do Pregão 3/2018, até que o Tribunal delibere sobre 

a questão (item 44 desta instrução); 

III) determinar, nos termos do art. 276, § 3º, do Regimento Interno do TCU, a oitiva do 

Museu Histórico Nacional, para que, no prazo de quinze dias, manifeste-se sobre os 

pontos tratados nessa representação, em especial sobre (item 45 desta instrução): 

a) erro na desclassificação da proposta da empresa Kantro Empreendimentos Apoio 

e Serviços Ltda., conforme análise contida nos itens 19 a 32 desta instrução; 

b) falhas na aceitação da proposta da empresa Transegurtec Tecnologia em Serviços 

Ltda., a qual apresenta inconsistências que levam à insuficiência econômicofinanceira, 

nos quantitativos propostos, e infringência de valores mensais estabelecidos pelo 

MPOG, conforme análise contida nos itens 34 a 39 desta instrução; 

IV) determinar, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a oitiva 

da empresa Transegurtec Tecnologia em Serviços Ltda., vencedora do certame, para 

que, no mesmo prazo de quinze dias, manifeste-se, se assim desejar, sobre os pontos 

tratados nesta representação (item 46 desta instrução); 

V) promover, nos termos do art. 250, inc. V, do Regimento Interno do Tribunal, a oitiva 

do Museu Histórico Nacional, para que informe os motivos que levaram à contratação 

emergencial do serviço de limpeza, objeto do Pregão Eletrônico 3/2018, e o posterior 

pagamento por indenização, sem que se realizasse o devido procedimento licitatório 

tempestivamente (item 42 desta instrução); 

VI) promover, nos termos do art. 157 Regimento Interno do Tribunal, diligência ao 

Museu Histórico Nacional, para que encaminhe cópia digitalizada dos autos do Pregão 

Eletrônico 3/2018 (item 41 desta instrução); 

VII) encaminhar ao Museu Histórico Nacional e à empresa Transegurtec Tecnologia 

em Serviços Ltda. cópia da representação e desta instrução, para subsidiar suas 

manifestações; 

VIII) dar ciência à representante acerca da decisão que vier a ser adotada’. 

4. Incorporo o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, assim, decido: 

4.1. conhecer da presente representação, nos termos do art. 237, VII, do RITCU, por 

atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; 

4.2. determinar, nos termos do art. 276, caput, do RITCU, que, cautelarmente, o Museu 



 
 

Histórico Nacional suspensa o prosseguimento do Pregão Eletrônico nº 3/2018, aí 

incluídos todos os atos subsequentes para a eventual execução contratual; 

4.3. determinar que, nos termos do art. 276, § 3º, do RITCU, a unidade técnica adote 

as seguintes medidas: 
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4.3.1. promova a oitiva do Museu Histórico Nacional, além da Transegurtec Tecnologia 

em Serviços Ltda., como vencedora do certame, para, no prazo de até 15 (quinze) 

dias, manifestaremse sobre todas as falhas noticiadas na presente representação; 

4.3.2 promova a oitiva do Museu Histórico Nacional para informar os motivos inerentes 

à contratação emergencial do serviço de limpeza, a despeito do Pregão Eletrônico 

3/2018, com o posterior pagamento por indenização, sem o tempestivo procedimento 

licitatório (cf. o item 42 da instrução da unidade técnica); 

4.3.3. promova, nos termos do art. 157 do RITCU, a devida diligência junto ao Museu 

Histórico Nacional para que encaminhe a cópia digitalizada de todo o processo 

inerente ao Pregão Eletrônico nº 3/2018 (cf. o item 41 da instrução da unidade técnica), 

aí incluídos todos os atos subsequentes para a eventual execução contratual; 

4.3.4. envie a cópia da peça inicial de representação e do parecer acostado à Peça 

21, além da cópia do presente Despacho, ao Museu Histórico Nacional e à 

Transegurtec Tecnologia em Serviços Ltda., como subsídio às subsequentes 

manifestações nos autos; 

4.3.5. alerte os correspondente gestores no sentido de que o prosseguimento dos atos 

ora questionados, antes da manifestação conclusiva pelo TCU, pode resultar na 

responsabilização dos gestores pela aplicação da multa legal ou pela eventual 

imputação do eventual débito, caso, no mérito, o TCU venha a concluir pela 

subsistência de irregularidades na condução do aludido certame, além de o Tribunal 

vir a determinar a eventual anulação do certame com o subsequente contrato; e 

4.3.6. promova a instrução cautelar ou até mesmo de mérito do presente feito, após 

prestadas as aludidas informações ou vencido o prazo fixado para a oitiva, conduzindo 

o subsequente envio dos autos ao meu Gabinete com a proposta, se possível, até 

mesmo de mérito do feito”. 

É o Relatório. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 040.335/2018-6 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Trata-se de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Kantro 

Empreendimentos Apoio e Serviços Ltda. sobre supostas irregularidades no Pregão 

Eletrônico nº 3/2018 conduzido pelo Museu Histórico Nacional, sob o valor total de R$ 

2.731.865,44, para a contratação de empresa para a prestação dos serviços 



 
 

continuados de limpeza, conservação e higienização, interna e externa, do acervo e 

das instalações no prédio sede do Museu Histórico Nacional, com o fornecimento de 

mão de obra, material e equipamentos. 

2. Entendo, preliminarmente, que o TCU deve conhecer da presente representação, 

por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade. 

3. Bem se vê que a fumaça do bom direito se levantou, em suma, diante da possível 

desclassificação indevida da proposta então oferecida pela ora representante, além de 

terem sido evidenciadas as falhas na aceitação da proposta da licitante vencedora, 

tendo o perigo na demora ficado evidenciado em face da iminência da assinatura do 

contrato com a Transegurtec Tecnologia em Serviços Ltda. 

4. O TCU deve referendar, então, a aludida cautelar suspensiva, diante da subsistência 

dos pressupostos para a concessão dessa medida de urgência, nos termos do art. 276 

do RITCU. 

5. Entendo, portanto, que o TCU deve conhecer da presente representação e 

referendar a referida cautelar suspensiva, nos termos do art. 276, § 1º, do RITCU, 

dando prosseguimento ao feito. 

Ante o exposto, proponho que seja prolatado o Acórdão que ora submeto a este 

Colegiado. 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 5 de dezembro 

de 2018. 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

Relator 

1 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 040.335/2018-6 

ACÓRDÃO Nº 2896/2018 – TCU – PLENÁRIO 

1. Processo nº TC 040.335/2018-6. 

2. Grupo I – Classe de Assunto: VII – Representação. 

3. Representante: Kantro Empreendimentos Apoio e Serviços Ltda. (CNPJ 

40.282.584/0001-50). 

4. Entidade: Museu Histórico Nacional. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro 

(Secex-RJ). 

8. Representação legal: 

8.1. Silmar Isaías Dias (OAB/RJ nº 189.655), representado a Kantro Empreendimentos 

Apoio e Serviços Ltda. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar 



 
 

suspensiva, formulada pela Kantro Empreendimentos Apoio e Serviços Ltda. sobre 

supostas irregularidades no Pregão Eletrônico nº 3/2018 conduzido pelo Museu 

Histórico Nacional, sob o valor total de R$ 2.731.865,44, para a contratação de 

empresa para a prestação dos serviços continuados de limpeza, conservação e 

higienização, interna e externa, do acervo e das instalações no prédio sede do Museu 

Histórico Nacional, com o fornecimento de mão de obra, material e equipamentos; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do 

Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e 

regimentais de admissibilidade; 

9.2. referendar a cautelar suspensiva concedida por meio do Despacho acostado à 

Peça 24, com todas as demais decisões ali proferidas, nos termos do art. 276 do 

RITCU; e 

9.3. determinar que a unidade técnica dê prosseguimento ao presente feito, com a 

urgência que o caso requer. 

10. Ata nº 48/2018 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 5/12/2018 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2896-48/18-

P. 

13. Especificação do quorum: 

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro e Ana Arraes. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de 

Carvalho (Relator) e Weder de Oliveira. 

(Assinado Eletronicamente) (Assinado Eletronicamente) 

RAIMUNDO CARREIRO ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

Presidente Relator 

Fui presente: 

(Assinado Eletronicamente) 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 

Procuradora-Geral” 

 

Diante do acima apresentado, parece que a Nobre Pregoeira está 

agindo com o mesmo erro, ou seja, está desclassificando a ora recorrente por ter exigido de forma 

totalmente aleatória e sem fundamentação legal, para referido ato, que a empresa recorrente, apresenta-

se planilha contendo o custo do Limpador de Vidro, e após a apresentação por parte da recorrente, que 

frisa-se, sem qualquer alteração de custos, desclassifica a empresa por ter apresentado novo 



 
 

documento. 

 

Salienta-se, que a ora recorrente apenas apresentou nova planilha para 

atender exigência da Nobre Pregoeira, visto que em seu custo operacional, a empresa já havia embutido 

a limpeza de vidros, conforme aliás, havia sido informado em momento oportuno, e inclusive aceito por 

parte desta Pregoeira, conforme já informado acima. 

 

Nobre Pregoeiro, o que a ora recorrente espera, é que seja reavaliada 

a decisão que a desclassificou, nos termos acima apresentados, ou seja, a proposta deve ser analisada 

por metros quadrados limpos, e não pode pessoas, salários ou qualquer outro entendimento que não 

seja o metro quadrado limpo, uma vez que, a empresa está apresentando proposta nos termos do Edital, 

e tem conhecimento de como o serviço deve ser executado, visto que, realizou vistoria no local, e tem 

total e pleno conhecimento do que deve ser realizado na prestação de serviço. 

 

DA NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS 

EIRELI - EPP: 

 

Caso não seja acolhido o recurso apresentado pela ora recorrente, que 

seja a empresa declarada vencedora ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, também 

desclassificada, visto que apresentou proposta de custo do contrato totalmente incorreta. 

 

Com relação a composição do B.D.I., a empresa declarada vencedora 

apresentou formula para chegar a sua composição, onde a mesma, chega ao valor final de 1%, ou seja, 

a proposta da empresa é totalmente inexequível com este B.D.I. 

 



 
 

 

 

 

 

Diante do acima apresentado, a proposta apresentada pela empresa 

declarada vencedora deve ser desclassificada por ser inexequível, nos termos da documentação 

apresentada junto ao presente Pregão Eletrônico. 

 

 

 



 
 

 

DOS PEDIDOS: 

 

Ante a todo o exposto, requer-se: 

 

Que seja reavaliada a decisão que desclassificou a empresa recorrente, 

para ao final, reconhecer, que a RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, 

apresentou proposta dentro do que exige o Edital e o novo documento apresentado somente foi inserido 

para justificar a composição de custo, sendo mantido o mesmo valor apresentado, ou seja, sem alteração 

do custo, e inclusive, o valor apresentado é totalmente exequível, visto que, está sendo contratado metro 

quadrado limpo e não pessoas como erroneamente o fez a Nobre Pregoeiro. 

 

E caso não seja acolhido o recurso, que seja aplicada desclassificação 

da empresa declarada vencedora ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, visto que apresentou 

proposta com custo totalmente inexequível, conforme apresentado acima. 

 

Termos em que pede; 

Pede e espera deferimento. 

 

Adamantina/SP, 7 de fevereiro de 2022. 
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