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Ao 

GFD-1.2 

Senhora Consultora Técnica Jurídica, 

 
 

O presente processo versa sobre o objeto da Requisição nº 142/2021 

– contratação de empresa especializada na 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, que 

resultou no Pregão Presencial nº 11/2021, cujas sessões públicas se deram em 23 de 

dezembro de 2021, 19 e 24 de janeiro de 2022, e 3 de fevereiro de 2022, conforme 

Atas de Julgamento exaradas nos Despachos 49, 56, 63 e 76, respectivamente. 

 

Concorrem na vertente licitação as seguintes empresas: 1) RS 

CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. (CNPJ: 

06.350.648/0001-74); 2) TFK SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ: 

35.350.399/0001-15); 3) LIDERART SERVIÇOS DE APOIO A EDIFÍCIOS EIRELI 

(CNPJ: 05.405.420/0001-71); 4) ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP 

(CNPJ: 21.479.037/0001-14); 5) LOCAL SETE SERVIÇOS DE PAISAGISMO EIRELI 

(12.260.812/0001-55); 6) HABILE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. 

(01.036.939/0001-79); 7) SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO - 

EIRELI (19.453.699/0001-73); e 8) LG LIMPEZA GERAL LTDA. (37.185.946/0001-80). 

 

De acordo com o resultado esposado nas mencionadas Atas de 

Julgamento (Despacho 49, 56, 63 e 76), a empresa ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS 

EIRELI – EPP, ora Recorrida,  foi declarada habilitada e vencedora do Pregão 

Presencial nº 11/2021, pelo preço global anual de R$ 925.992,00 (novecentos e vinte 

e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais), por atendimento a todos as exigências 

do Edital.  

 

I) MEMORIAIS DE RECURSO – LICITANTE: LOCAL SETE SERVIÇOS DE 

PAISAGISMO EIRELI 

 



 

FACULDADE DE DIREITO DE 
SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Autarquia Municipal 

Processo Rubrica 

Número Exercício Folha 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 82 2021  

 

Contra a decisão da Pregoeira prolatada em 19 de janeiro de 2022, 

conforme Ata de Julgamento anexada ao Despacho 56, com fundamento no subitem 

8.5 do Edital, por meio de Memoriais (Despacho 70), insurgiu-se em 27 de janeiro de 

2022, portanto tempestivamente, a empresa LOCAL SETE SERVIÇOS DE 

PAISAGISMO EIRELI, ora Recorrente. 

 

Entrementes, como se apura da Ata de Julgamento do Despacho 76, 

correspondente à reabertura da sessão pública do Pregão Presencial nº 11/2021, 

realizada em 3 de fevereiro de 2022, em que pese a Recorrente tenha comparecido e 

manifestado imediata e verbal intenção de recorrer da decisão final da Pregoeira, assim 

como tenha sido intimada do prazo recursal na mencionada sessão, não apresentou 

novos Memoriais de Recurso, ante o inovador resultado do certame, que declarou 

habilitada e vencedora a empresa ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, 

ora Recorrida, diferenciando-se da decisão prolatada em 19 de janeiro p.p. 

 

 Outra circunstância expressiva, a ser assinalada de pronto, ao final de 

seu Recurso, a Recorrente pede a retomada do Edital de Pregão Presencial, nos 

seguintes termos: 

 

“Diante do quanto foi exposto, roga-se e V.S.a. que determine à Douta 

Comissão reveja a decisão prolatada, estabelecendo o correto universo 

de licitantes que de fato cumprem todas as exigências editalícias, com 

retomada do edital Pregão Presencial, prosseguindo-se com  nova 

publicação onde os termos sejam promulgados de forma clara e 

objetiva, obedecendo a grade classificatória. E se assim não entender, 

que seja submetido à análise do departamento jurídico do r. Tribunal.  

 

Assim, requer-se o acolhimento dessas razões para desclassificar  a 

proposta tida como vencedora, anulando o procedimento. [...]”  

 

(transcrição ipsis litteris)  
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 Ao que se alcança, assemelha-se a dizeres genéricos de demanda 

licitatória distinta do Pregão Presencial nº 11/2021, mencionando um E. Tribunal não 

identificável. 

 

Quando da propositura dos Memoriais de Recurso, a proposta tida 

como vencedora era a de titularidade da empresa TFK SERVIÇOS DE LIMPEZA 

EIRELI, sendo que essa foi desclassificada pelos motivos esposados na Ata de 

Julgamento do Despacho 76. 

 

Neste sentido, os Memoriais de Recuso da Recorrente se esvaziaram, 

uma vez que a almejada desclassificação da proposta da empresa TFK, tida como 

vencedora sob condicional à época da interposição do Recurso da empresa Local Sete, 

já se concretizou, por intermédio da nova decisão proferida em sessão do dia 3 de 

fevereiro de 2022.    

 

De todo modo, passamos a consignar os argumentos da Recorrida e 

a, respeitosamente, refutá-los: 

 

“Contudo, Nobre Comissão, conforme amplamente justificado e 

demonstrado em sessão, o valor de Auxílio Acidente de Trabalho a ser 

incluído na Planilha de Composição de Custos não é fixado pela 

legislação, podendo ser inserido conforme a base de incidência de 

cada empresa dentro da variação predeterminada pela legislação. 

 

Tal embasamento é a própria metodologia de estabelecimento de 

preço referencial. Sendo assim, a exigência de igualar o valor de 

Auxílio Acidente de Trabalho aos dos demais licitantes é descabível, 

pois a empresa utiliza o valor que melhor se enquadra na sua base de 

incidências. E, ainda, o Edital não exige comprovação alguma deste 

tópico. 

 

[...] 
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Veja que, caso o Sra. Pregoeira, tivesse alguma dúvida quanto aos 

valores – corretamente apresentados por esta empresa, não poderia 

ter não aceitado a proposta da recorrida sem maiores cuidados, mas 

realizado diligências, a fim de entender a composição de preços 

apresentada. [...]”  

 

(transcrição ipsis litteris)  

 

Auxílio Acidente de Trabalho, benefício previdenciário de natureza 

indenizatória,  de célebre importância para o trabalhador, deve ser tratado com todo 

denodo. 

 

O recolhimento previdenciário das empresas corresponde à aplicação 

de alíquotas fixadas de acordo com o grau de risco, número de acidentes de trabalho 

ocorridos, conforme Regulamento da Previdência Social, Decreto Federal próprio, 

acrescido do Fator Acidentário de Prevenção (FAP). 

 

Isto é, não é um benefício calculado de forma discricionária por parte 

do empregador, requerendo certa precisão até mesmo na etapa de “previsão”. Não 

poderia ter sido calculado com critérios destoantes ou equivocados. 

 

Então, as únicas empresas que exibiram valor de R$ 5,00 (cinco reais) 

em Memória de Cálculos, foram suscitadas para justificar o valor diferenciado, ao que 

a empresa Ulrik (Despacho 60), o fez com muita transparência e assertividade. 

 

Diferentemente, a Recorrente, propôs-se a alterar o valor para R$ 

10,00 (dez reais), demonstrando que se equivocou na transposição do valor para 

a Planilha de Cálculos. 

 

Permitir a modificação do valor do benefício Auxílio Acidente de 

Trabalho pela Recorrente, por via reflexa, implicaria na mudança de todas as 

totalizações das Memórias de Cálculos por categorias profissionais indicadas por ela. 
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Vale ressaltar que a demonstração requerida pela Pregoeira detém o 

caráter de diligência, isto é, a Recorrida foi contemplada com a etapa “diligencial”, 

assegurando-se o tratamento isonômico a todas as licitantes. 

 

Em suma, a diligência seria exaurida com a apresentação da 

justificativa e dos cálculos comprobatórios por parte da Recorrida, sendo que esta não 

se dispôs a fazê-lo, mas exteriorizou a incidência de um “erro” ao alvitrar a modificação 

do valor do Auxílio Acidente de Trabalho de R$ 5,00 (cinco reais) para R$ 10,00 (dez 

reais), o que resultaria na modificação de todos os valores totais e totalizantes das 

categorias profissionais assinaladas pela Recorrente, assim como no preço global da 

contatação em si. 

 

I.1) Supostos equívocos da empresa Ulrik e Justificativas apresentadas por esta 

licitante em face dos questionamentos da empresa Local Sete 

 

A empresa ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, ora 

Recorrida, justificou o valor incidente de R$ 5,00 (cinco reais) no benefício 

previdenciário Auxílio Acidente do Trabalho com cálculos abertos, assim como rebateu 

as demais argumentações da Recorrente quanto aos Benefícios de Despesas Indiretas 

(BDI) e às férias dos funcionários terceirizados. 

 

Nada obstante, maiores detalhamentos sobre as afamadas 

justificativas da empresa Ulrik, aceitas pela Pregoeira, são dispensáveis, haja vista a 

inexistência de apresentação de Memoriais de Recurso por parte a empresa LOCAL 

SETE SERVIÇOS DE PAISAGISMO EIRELI em face da decisão final proferida em 3 

de fevereiro de 2022 (Despacho 76), exprimindo o desinteresse dessa r. empresa no 

deslinde do procedimento licitatório por etapa recursal.  

 

Outrossim, alega a Recorrente não ter tido acesso à documento 

comprobatório/justificativa da empresa Ulrik (Despacho 60), datado de 19 de janeiro de 

2022.  
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Todavia, não assiste razão, uma vez que o processo eletrônico de 

compra e/ou serviço nº 82/2021, como se verifica do conteúdo do Despacho 65, foi 

disponibilizado por link de acesso externo ao vertente processo na íntegra em 24 de 

janeiro de 2022, cuja mensagem eletrônica automática de confirmação de leitura da 

Recorrente se encontra no Despacho 66, datada de 24 de janeiro de 2022.  

 

Já o indigitado documento da empresa Ulrik, conforme Despacho 60, 

foi anexado ao processo eletrônico em epígrafe no dia 20 de janeiro de 2022, estando 

disponível para exame da Recorrente e de todas as demais licitantes desde aquela 

data, antecedendo, inclusive, ao protocolo dos Memoriais de Recurso da Recorrente. 

 

Nesta logicidade, constata-se um lapso por parte da Recorrente ao não 

identificar no processo eletrônico as justificativas da empresa Ulrik, insertas ao 

Despacho 60, embora estivessem lá. 

 

II) MEMORIAIS DE RECURSO – LICITANTE: ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS 

EIRELI – EPP 

 

No que tange aos Memoriais de Recurso apresentados, 

tempestivamente, pela empresa ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP em 

1º de fevereiro de 2022, face o resultado lavrado em Ata de Julgamento do Despacho 

76, por meio do qual foi declarada habilitada e vencedora do Pregão Presencial nº 

11/2021, pelo preço global anual de R$ 925.992,00 (novecentos e vinte e cinco mil, 

novecentos e noventa e dois reais), em 31 de janeiro de 2022, manifestou expressa 

desistência no prosseguimento do Recurso apresentado, precisamente em 8 de 

fevereiro de 2022, conforme se infere do documento anexado ao Despacho 79. 

 

III) MEMORIAIS DE RECURSO – LICITANTE: RS CONSULTORIA E SERVIÇOS 

DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. 
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Em que pese a empresa RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE 

GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. tenha apresentado Memoriais de Recurso em face da 

decisão da Sra. Pregoeira que desclassificou essa respeitável licitante e declarou 

habilitada e vencedora do procedimento licitatório em voga a empresa ULRIK 

COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, pelas razões condensadas na Ata de 

Julgamento do Despacho 76, a manifestação verbal imediata em sessão pública 

por “representante” não credenciado é ilegítima, o impedindo de praticar 

qualquer espécie de ato durante a sessão.  

 

Frisamos que o credenciamento é norma que se impõe nas licitações 

comandadas pela modalidade pregão, porquanto nela as licitantes gozam da 

prerrogativa da prática de uma série de atos durante a sessão, o que obriga o órgão 

licitante a verificar se aqueles que se declaram representantes das licitantes realmente 

são detentoras de poderes para atuarem em nome das mesmas.  

 

Outro cenário de suma relevância, na Ata de Julgamento lavrada em 

reabertura da sessão pública do dia 24 de janeiro de 2022 (Despacho 63), verifica-se 

que o representante credenciado da empresa RS, Sr. Eduardo José da Silva, 

portador da cédula de identidade RG nº 062.073.988-66, verbalizou a ausência de 

interesse na interposição de Recurso, corroborando com renúncia ao direito 

recursal.     

 

Já na reabertura da sessão pública, propriamente em 3 de fevereiro de 

2022, compareceu o Sr. Rafael Guedes Lins, inscrito no CPF/MF nº 352.245.788-10, 

desprovido de qualquer procuração ou documento de credenciamento que o 

possibilitasse praticar atos durante a sessão (acontecimento registrado em Ata), ainda 

que tenha demonstrado, verbalmente, a intenção de recorrer sem fundamento razoável, 

como se depreende da Ata de Julgamento anexada ao Despacho 73.     

 

Neste seguimento, pelas ponderações assinaladas acima, infere-se 

que resta prejudicada a análise do mérito dos Memoriais de Recurso apresentados pela 

empresa RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.   
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IV) CONTRARRAZÕES DE RECURSO – LICITANTE: ULRIK COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI – EPP 

 

Embora a empresa ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, 

ora Recorrida, tenha apresentado, tempestivamente, Contrarrazões de Recurso, não 

carecem de explanações, visto que o mérito dos Memoriais de Recurso da empresa 

RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. não foram 

apreciados pelas razões esposadas no inciso III da presente manifestação.   

 

V) DECISÃO DA PREGOEIRA – ETAPA RECURSAL 

 

Apoiada em todas as razões expostas acima, a Pregoeira conhece dos 

Recursos anexados aos Despachos 70 e 78 e nega-lhes provimento, mantendo a 

decisão que declarou habilitada e vencedora do Pregão Presencial nº 11/2021, a 

empresa ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, pelo preço global anual de 

R$ 925.992,00 (novecentos e vinte e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais), por 

atendimento a todos as exigências do Edital.  

 

Finalmente, a Pregoeira submete todo o processado à análise e 

manifestação dessa i. Consultoria Técnica Jurídica e à superior decisão. 

 

São Bernardo do Campo, 17 de fevereiro de 2022. 
 
 

 
Michelle Heleno Araújo de Mello 

Pregoeira 
 
 

 

 

 


