
FACULDADE DE DIREITO DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO

Autarquia Municipal

Processo Administrativo Digital Rubrica

Número Exercício Folha

FOLHA DE INFORMAÇÃO 82 2021

Ao

GFD

Sr. Diretor,

Os vertentes autos abrigam o Pregão Presencial nº 11/2021, cujo objeto perfaz

a 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  (Anexo do Despacho 22).

A fase externa do certame contou com a realização de 04 (quatro) sessões

públicas: a primeira em 23 de dezembro de 2021, as segunda e terceira em 19 e 24 de

janeiro de 2022, e a última em 3 de fevereiro de 2022, conforme Atas de Julgamento

encartadas, respectivamente, nos Despachos 49, 56, 63 e 76, resultando na declaração da

empresa ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, ora Recorrida, enquanto

habilitada e vencedora, pelo preço global anual de R$ 925.992,00 (novecentos e vinte e

cinco mil, novecentos e noventa e dois reais), em decorrência do atendimento a todas as

exigências contidas no Instrumento Convocatório.

Também acudiram ao certame:

1) RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA:

desclassificada na sessão pública realizada em 3 de fevereiro de 2022, em virtude de

irregular posterior alteração da proposta comercial, notadamente no Anexo II.2;

2) TFK SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI: desclassificada na sessão pública

realizada em 3 de fevereiro de 2022, em virtude de vícios constantes em sua proposta

comercial e descumprimento do subitem 5.4, letra “a”, do Edital de Pregão Presencial nº

11/2021, uma vez que o documento complementar ao atestado de capacidade técnica

encontra-se desprovido de registro em entidade profissional competente;

3) LIDERART SERVIÇOS DE APOIO A EDIFÍCIOS EIRELI: desclassificada

na sessão pública realizada em 19 de janeiro de 2022, em razão de falhas sobre a memória



FACULDADE DE DIREITO DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO

Autarquia Municipal

Processo Administrativo Digital Rubrica

Número Exercício Folha

FOLHA DE INFORMAÇÃO 82 2021

de cálculo (quadro do Anexo II.1), notadamente a impossibilidade de identificação dos

valores unitários;

4) LOCAL SETE SERVIÇOS DE PAISAGISMO EIRELI: desclassificada na

sessão pública realizada em 19 de janeiro de 2022, em decorrência de falhas sobre a

memória de cálculo, notadamente a desatualização do piso salarial e irregularidade do valor

do auxílio acidente;

5) HABILE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.: desclassificada na sessão

pública realizada em 23 de dezembro de 2021, pelo descumprimento do subitem 7.5.1.1 do

Instrumento Convocatório e ausência dos Anexos II.1 e II.2 do Anexo II;

6) SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO EIRELI: desclassificada

na sessão pública realizada em 23 de dezembro de 2021, pelo descumprimento do subitem

7.5.1.1 do Instrumento Convocatório e ausência dos Anexos II.1 e II.2 do Anexo II;

7) LG LIMPEZA GERAL LTDA.: desclassificada na sessão pública realizada

em 23 de dezembro de 2021, pelo descumprimento do subitem 7.5.4 do Instrumento

Convocatório, ausência dos Anexos II.1 e II.2 do Anexo II e por não ter apresentados valores

unitários mensais.

I. Do Recurso aforado pela empresa LOCAL SETE SERVIÇOS DE

PAISAGISMO EIRELI

Insurgiu-se a empresa LOCAL SETE SERVIÇOS DE PAISAGISMO EIRELI, em

27 de janeiro de 2022, contra as decisões adotadas pela Sra. Pregoeira nas sessões

públicas realizadas em 19 e 24 de janeiro de 2022, notadamente em relação à sua

desclassificação e a declaração provisória de vencimento da empresa TFK SERVIÇOS DE

LIMPEZA EIRELI - sob a condição de apresentação de documentação justificativa

complementar -, consoante memoriais acostados ao Despacho 70, postulando, em suma:
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a1) que a Administração Pública encontra-se adstrita ao Instrumento

Convocatório e, portanto, impedida de inova-lo impondo novas exigências às licitantes, sob

pena de violação aos princípios que regem as contratações públicas;

a2) que a Pregoeira não poderia ter deixado de aceitar a proposta comercial da

Recorrente, porquanto o valor do auxílio acidente do trabalho não é fixado pela legislação,

podendo ser variado de uma empresa para outra, tendo como parâmetro sua base de

incidência;

a3) que a exigência de igualar o valor do auxílio acidente do trabalho para

todas as concorrentes é incabível, sendo que o Edital nº 11/2021 também não menciona

essa obrigação;

a4) que as planilhas de composição, formação e detalhamento de custos das

empresas TFK SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, LIDERART SERVIÇOS DE APOIO A

EDIFÍCIOS EIRELI e ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP não seguiram os

parâmetros do CadTerc, sendo que: a empresa TFK SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI não

apresentou planilha de custos para limpeza de vidros; e a empresa ULRIK COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI – EPP apresentou percentuais discrepantes de BDI e, ainda, na tabela

de encargos não há previsão de férias;

a5) que a empresa ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP também

apresentou o valor de R$ 5,00 para o auxílio acidente do trabalho e não foi publicado no site

da Faculdade o documento que o justificasse. A classificação dessa empresa violaria os

princípios da isonomia, da finalidade e da publicidade, porque a empresa Recorrente

também apresentou este valor para o mesmo item e foi por conta disso que ela foi

desclassificada;

a6) a desclassificação da proposta tida como vencedora e a retomada do

certame com publicação de “nova grade classificatória”.

No que respeita ao mérito das razões apresentadas pela Recorrente, é

possível acurar que, diferentemente do quanto alegado em seus memoriais, a Sra.
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Pregoeira, na sessão pública realizada no dia 19 de janeiro de 2022, ao verificar o valor

aposto pela empresa LOCAL SETE SERVIÇOS DE PAISAGISMO EIRELI sobre o auxílio

acidente do trabalho, indagou se esta poderia comprovar o montante - como, inclusive, o fez

com outras licitantes -; contudo, a Recorrente sugeriu adequar a sua Proposta Comercial,

atribuindo o valor de R$ 10,00 para a referida rubrica.

Neste patamar, é importante frisar que o Instrumento Convocatório permite a

complementação de informações, mas proibe a alteração ou inclusão posterior, consoante

se detém do subitem 6.6 do Edital de Pregão Presencial nº 11/2021:

6.6. Fica reservado à Pregoeira ou à Equipe de Apoio o direito de efetuar diligências
em qualquer fase deste Pregão para verificar a autenticidade e veracidade dos
documentos e informações apresentados, bem como esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou documento que
deveria constar originariamente da proposta;

Diante disso, é possível concluir que a Sra. Pregoeira agiu com assertividade,

nada havendo a reparar no que diz respeito à decisão que desclassificou a Recorrente.

De outra banda, e ao revés da Recorrente, a empresa ULRIK COMÉRCIO E

SERVIÇOS EIRELI – EPP, justificou o valor atribuído ao auxílio acidente do trabalho, com

cálculos abertos, conforme justificativas complementares insertadas ao Despacho 60, a

seguir transcritas:

“Após pesquisas em cadernos logísticos comumente aceitos pelos Tribunais de Conta,
chegamos à seguinte memória de cálculo: (0,87 dias / 30 dias) x (1/12 meses) =
0,2416% de incidência sobre o valor do salário. Consideramos o salário mais alto
(Agente de Higienização Noturno), aplicamos o percentual e chegamos ao valor de R$
4,98 que foi arredondado para R$ 5,00 e considerado para todos os profissionais,
atendendo aos parâmetros.”

Na mesma oportunidade, a empresa ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

– EPP: demonstrou o percentual de BDI; a jornada de trabalho do encarregado; e férias dos

funcionários, enquanto cópia fiel do CADTERC Vol. 15 - Versão 01/2020 Limpeza Escolar.

As referidas justificativas e demais documentos que instruem os vertentes

autos, diferente do sustentado pela Recorrente, foram disponibilizados às licitantes por link
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de acesso externo, em 24 de janeiro de 2022, conforme anexo contido no Despacho 65, cuja

mensagem eletrônica automática de confirmação de leitura da Recorrente encontra-se

encartada ao Despacho 66, datada de 24 de janeiro de 2022.

De todo modo, importante ressaltar que, na última sessão pública, realizada

em 3 de fevereiro de 2022, a empresa TFK SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, inicialmente

declarada vencedora - mas sob condicionante -, também foi desclassificada, ao encontro do

pleito da Recorrente:

“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.
(...)
Assim requer-se o acolhimento dessas razões para desclassificar a proposta tida como
vencedora, anulando o procedimento.”

Portanto, é possível concluir que o escopo da pretensão da Recorrente foi

exaurido.

Por outro lado, consoante se detém da ata de julgamento anexa ao Despacho

76, referente à sessão pública realizada em 3 de fevereiro de 2022, na qual a empresa

ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP. foi declarada habilitada e vencedora, 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 as razões em forma de memoriais

Portanto, não há dúvidas de que, contra o resultado final do certame público a

empresa LOCAL SETE SERVIÇOS DE PAISAGISMO EIRELI não cumpriu os

procedimentos editalícios estabelecidos para a pretensão recursal, haja vista as normas

contidas nos subitens 8.5 e 8.5.1, em termos:

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
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igual período, que correrá a partir do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurado o direito de vista dos autos.

8.5.1. Os memoriais e as contrarrazões deverão ser apresentados por escrito, aos
cuidados da Pregoeira, dirigidos à autoridade competente, e protocolizados no
endereço mencionado no subitem 8.2 deste Edital;

Desta feita, ausentes as razões para a irresignação da Recorrente contra o

resultado definitivo do Pregão Presencial nº 11/2021, e ante a perda superveniente do objeto

de sua primeira manifestação recursal, é possível concluir pela falta de elementos que

permitam o conhecimento de ambos os recursos.

II. Do Recurso interposto pela empresa ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS

EIRELI – EPP

Contra a decisão que declarou a empresa TFK SERVIÇOS DE LIMPEZA

EIRELI vencedora provisória do Edital de Pregão Presencial nº 11/2021 e classificou a

empresa RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA também se

insurgiu a empresa ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, por meio dos

memoriais acostados ao Despacho 71.

Ocorre que, na sessão pública sucedente, após diligências e análise das

informações complementares, mediante nova apuração das exigências editalícias, as duas

concorrentes, TFK SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI e RS CONSULTORIA E SERVIÇOS

DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, foram desclassificadas, ao encontro das pretensões

formuladas pela Recorrente, a qual, então, foi declarada classificada e vencedora do

certame.

Desta feita, o recurso aforado pela empresa ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS

EIRELI – EPP perdeu totalmente o seu objeto, razão por que, por meio de manifestação

apresentada em 8 de fevereiro de 2022 (Despacho 79), a referida empresa declinou do

referido recurso e concordou integralmente com os atos praticados no bojo do vertente

processo.

Posto isso, sugerimos o deferimento do pleito.
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III. Do Recurso interposto pela empresa RS CONSULTORIA E SERVIÇOS

DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.

Contra a sua desclassificação insurge-se a empresa RS CONSULTORIA E

SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., por meio dos memoriais encartados ao

Despacho 78, afirmando erro sobre a decisão da Sra. Pregoeira. Postula, outrossim, a

desclassificação da empresa ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP.

Ocorre, todavia, que as referidas decisões foram adotadas pela Sra. Pregoeira

na sessão de julgamento realizada no dia 03 de fevereiro de 2022, na qual se fazia

representar, a Recorrente, pelo Sr. Rafael Guedes Lins, inscrito no CPF/MF nº

352.245.788-10, o qual se encontrava desprovido de qualquer documento que permitisse o

seu credenciamento, consoante comanda o Instrumento Convocatório:

3.2. A licitante deverá indicar um representante legal, comercial ou procurador com
plenos poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais
atos inerentes a este Pregão.
3.3. Por ocasião da etapa de credenciamento, as licitantes deverão apresentar à
Pregoeira:
a) tratando-se de representante legal – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social,
tratando-se de sociedade empresária, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; Registro comercial
ou Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) em vigor,
devidamente registrado, tratando-se de empresa individual; ou Inscrição do Ato
Constitutivo, tratando-se de sociedades civis, acompanhada de prova da Diretoria em
exercício, devidamente registrada no órgão competente;
b) tratando-se de procurador/representante comercial – instrumento público de
procuração ou instrumento particular (com firma reconhecida ou documento de
identidade do representante legal que o assina, na forma do artigo 3º, inciso I, da Lei nº
13.726, de 8 de outubro de 2018), no qual estejam expressos poderes específicos para
a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes a este
Pregão;
b.1) tratando-se de instrumento particular, deverá acompanhá-lo o instrumento
constitutivo da empresa, conforme estabelece a letra “a” deste subitem
(...)
3.4. O representante da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento
oficial com foto. 3.4.1. Será admitido somente 1 (um) representante por licitante. 3.4.2.
Cada representante poderá representar apenas 1 (uma) licitante.
3.5. A ausência de representante credenciado na sessão pública do Pregão não
invalidará ou excluirá a proposta deste Pregão. Porém, considerar-se-á definitivo o
valor da oferta escrita e que a licitante não possui interesse na formulação de lances.
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Verificado o descumprimento da regra estabelecida no Edital, forçosa a

invalidação dos atos praticados pelo representante da Recorrente na correspondente

sessão, em observância aos princípios que norteiam as licitações, notadamente da

vinculação ao Instrumento Convocatório, da legalidade, da isonomia e da impessoalidade.

Diante disso, em que pese a tempestividade do recurso aforado, descabível o

seu conhecimento.

IV. Da decisão da Sra. Pregoeira

Balizada nos fatos e fundamentos descritos acima, somados à instrução

constante dos autos, a Sra. Pregoeira conheceu os recursos interpostos pelas empresas

LOCAL SETE SERVIÇOS DE PAISAGISMO EIRELI e RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE

GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., mas manteve 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 contidas no

correspondente Edital.

É a síntese do que até aqui foi processado. Passamos a opinar.

V. Da conclusão

Por primeiro, destacamos que os recursos interpostos pelas empresas LOCAL

SETE SERVIÇOS DE PAISAGISMO EIRELI e RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE

GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. não preenchem os requisitos legais de admissibilidade

e conhecimento, porquanto não foram apresentados nos termos do Instrumento

Convocatório.

Consoante externamos no item I, acima, a Recorrente LOCAL SETE

SERVIÇOS DE PAISAGISMO EIRELI insurgiu-se, especialmente, contra a sua

desclassificação e a declaração provisória da empresa TFK SERVIÇOS DE LIMPEZA

EIRELI enquanto vencedora do certame.
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Na sessão pública sucedente, a referida empresa foi desclassificada, como

pretendia a Recorrente LOCAL SETE SERVIÇOS DE PAISAGISMO EIRELI; contudo, contra

as demais decisões, as quais deram deslinde ao certame público, adotadas na mesma

sessão de julgamento, realizada em 03 de fevereiro de 2022, embora tivesse manifestado

verbalmente a intenção de recorrer, essa licitante não ofertou razões em forma de

memoriais, em afronta às normas contidas nos subitens 8.5 e 8.5.1 do Instrumento

Convocatório.

Em sendo assim, enquanto o primeiro recurso foi prejudicado, ante a perda

superveniente de seu objeto, o segundo não cumpriu os requisitos de admissibilidade,

impondo, para ambos os casos, o não conhecimento dos inconformismos.

No que tange ao recurso ostentado pela empresa RS CONSULTORIA E

SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., falta-lhe regularidade na interposição,

porquanto ausente representante validamente constituído e credenciado, circunstância que

não invalida a proposta comercial apresentada, mas inibe que a licitante pratique qualquer

ato durante a sessão pública, inclusive a manifestação de intenção recursal.

Frisamos que o procedimento de licitação possui rito definido e vinculado ao

Edital, destinado a garantir, minimamente, a observância do princípio constitucional da

isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, devendo ser

processado e julgado 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, conforme determinam os artigos 3º e 41 da Lei nº 8.666/1993:

Art. 3o 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.

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao
qual se acha estritamente vinculada.
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Nesta senda, não há como relevar os constatados vícios de formalidade, sob

pena de violação frontal ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do Tribunal de Contas do Estado

de São Paulo, concatenado em trecho de acórdão prolatado em Representação, o qual

permitimo-nos transcrever:

“Vale lembrar que o artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93 prescreve que a licitação deve
ser processada e julgada em conformidade com o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, dentre outros.
Nessa conformidade, acompanho a PFE, voto pela improcedência da Representação.”
(TC-001879.989.20-0, Primeira Câmara, Sessão de 29/09/2020).

Longe de materializar formalismo exacerbado, a postura da Sra. Pregoeira em

manter a decisão recorrida traduz consequência inexorável do absoluto cumprimento dos

princípios licitatórios, em seus expressos fundamentos.

Portanto, a par dos elementos que permeiam os autos, os Recursos em

exame não congregam os elementos mínimos para serem conhecidos.

Finalmente, no que atine ao pedido de desistência do recurso interposto pela

ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, sugerimos o deferimento, face à perda

superveniente do objeto.

É o nosso parecer, o qual submetemos à superior deliberação.

GFD-1.2, 21 de fevereiro de 2022.

HELOISA BONORA
Consultora Técnica Jurídica

PAULA AP. ALVES ANDREOTTI
Procuradora Autárquica


