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A ILMA. SRA. PREGOEIRA DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE – 

ESTADO DE MINAS GERAIS - SUDECAP 

 

 

 

 

Pregão Eletrônico nº 029/2021 

Processo nº 01.061.005/21-33 

PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.970.088/0001-25, com 

sede na Avenida Souza Naves, 1.788, Cristo Rei, CEP: 80.050-152, Curitiba/PR, 

neste ato, devidamente representado por seu Representante Legal Percy 

Fabiano Carneiro, que abaixo subscreve, vem respeitosamente perante Vossa 

Senhoria, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO face a reconsideração 

decisão que desclassificou a empresa TEC LIMP ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos: 

 

1. DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE  

A Empresa PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, 

acima qualificada, foi intimada em 24.fev.2022 acerca da decisão do Recurso 

Administrativo interposto pela Empresa TEC LIMP ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA, qual reconsiderou a desclassificação da mesma. 

Neste interim, a Recorrida vem perante vossa senhoria, apresentar 

Recurso Administrativo, em garantia aos princípios do devido processo legal, 
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contraditório e ampla defesa previstos no art. 5°, inciso LV Constituição Federal, 

de aplicação indiscutível no feito administrativo, bem como, com base na 

cláusula 18 do Edital que rege este processo administrativo. 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 
 LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes;” (grifo nosso) 
 

 

Ressalta-se que o prazo para intenção de recurso se iniciou em 

25.fev.2022, às 15h, e se encerrou em 28.fev.2022 também às 15h.  

A intenção de recurso fora apresentada tempestivamente pela Empresa 

Planservice em 25.fev.2022 às 15h54, de modo que o prazo para envio das 

razões recursais iniciou-se em 28.fev.2022, e se encerrará em 03.mar.2022. 

 

Deste modo que resta inequívoco seu cabimento e sua tempestividade.  

mailto:licitacoes@planservicos.com.br/licitacoes2@planservicos.com.br


         Pregão Eletrônico n° 029/2021                                                                                                                                                                               

 

Avenida Senador Souza Naves, n° 1788, Cristo Rei, Curitiba – PR, CEP 80050-152 
41 3040-4660 – licitacoes@planservicos.com.br/licitacoes2@planservicos.com.br   
Setor de Licitações  

Página 3 de 33 

2. BREVE SÍNTESE DOS FATOS 

 Trata-se de Processo Administrativo na modalidade Pregão Eletrônico 

sob n° 029/2021, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada 

para a Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação, Higienização e 

Desinfecção, pelo período de 12 (doze) meses, com fornecimento de mão de 

obra, equipamentos e materiais. 

 O referido Edital fora publicado em Diário Oficial em 03.nov.2021, com 

prazo para cadastro de proposta e documentos de habilitação no portal da Caixa, 

de 03.nov.2021 à 18.nov.2021, com data prevista para realização do Certame 

em 18.nov.2021. 

 Frisa-se que em seu item 12, o Edital previa que os Documentos de 

Habilitação em conjunto com a proposta de preços inicial, deveria ser anexada 

na Plataforma até a data da abertura do Certame. 

 

 Salienta-se que o Certame fora devidamente realizado na data prevista 

inicialmente em Edital, momento em que, após a fase de lances a empresa Tec 

Limp (ora vencedora do certame), apresentou a menor proposta comercial, 

seguida pela empresa Planservice. 
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 Após a análise e devidas diligências da planilha encaminhada pela 

empresa Tec Limp, a Respeitável Pregoeira entendeu pela desclassificação da 

primeira colocada, e passou a convocar a Empresa Planservice, seguindo assim 

o rito processual licitatório. 
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 Após sua convocação a Empresa Planservice encaminhou proposta 

comercial corrigida, bem como documentação de habilitação via correio 

conforme estipulado em edital. 

 Após a análise dos documentos enviados, a Empresa Planservice 

Terceirização de Serviços Eireli fora declarada vencedora do Certame, momento 

em que se abriu prazo para intenção de recurso. 

 Decorrido o prazo, nenhuma empresa intencionou recurso, de modo que, 

seguindo os ritos editalícios, passar-se-ia para adjudicação e homologação do 

processo, uma vez que, a ausência de manifestação de intenção de Recurso de 

forma motivada incorre na decadência do direito. 

 

 Ocorre que mesmo ante a ausência de apresentação de intenção de 

recurso no prazo legal, a Recorrida fora intimada em 15.fev.2022 acerca de 

eventual recurso apresentado pela Empresa Tec Limp, face sua 

desclassificação: 

 

 Em analise as razões recursais, se verificou que o recurso fora interposto 

em 13.jan.2022, fora do período recursal, de modo que por se tratar de um 

documento retroativo se torna intempestivo e não possui eficácia para fins 

licitatórios. 
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Ante a ilegalidade do recebimento do Recurso Administrativo da Empresa 

Tec Limp em momento inoportuno (intempestivo), a Empresa Planservice 

encaminhou em 17.fev.2022 contrarrazões, solicitando o não reconhecimento do 

recurso. 

 

 Ocorre que, após a análise das razões recursais, a Ilustre Pregoeira 

entendeu pela Reconsideração de “desclassificação” da Empresa Tec Limp, 

reclassificando e habilitando a mesma. 

 

3. DAS RAZÕES E DO DIREITO 

3.1. DA DIFERENÇA ENTRE DESCLASSIFICAÇÃO E INABILITAÇÃO 

 

 Antes de mais nada é importante destacar que Inabilitação e 

Desclassificação não são sinônimos. 

 A inabilitação em suma ocorre ante a ausência e inconformidade de 

comprovação documental e a desclassificação ocorre em decorrência de vícios 

na proposta comercial.  
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 Esse esclarecimento se faz necessário, visto que tanto nas Razões 

Recursais, quanto na Decisão do Recurso é utilizado os dois termos, para referir-

se à desclassificação da Empresa Tec Limp. 

 Esclarecido isso, passamos as razões recursais. 

 

3.2. DA ILEGALIDADE DO RECEBIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

Conforme já explanado em sede de Contrarrazões, a Empresa Tec Limp 

interpôs recurso administrativo em 13.jan.2022, face sua desclassificação no 

Pregão Eletrônico 029/2021. 

Ocorre que, por se tratar de um Processo Administrativo, o Pregão 

Eletrônico segue determinadas formalidades, a fim de se garantir transparência 

e legalidade em seu procedimento. Uma das formalidades a serem seguidas são 

os prazos processuais, ou seja, a momento certo para apresentação de proposta 

comercial, data certa para realização de Certame, prazo para envio de 

documentação, prazo para interposição de recurso, etc.  

Essas formalidades se fazem necessário para garantir a legalidade dos 

processos de licitação, que visa não somente a proposta mais vantajosa, como 

também respeito aos princípios basilares da lei de licitações “ISONOMIA E 

IMPESSOALIDADE”. 

 Neste diapasão, ressalta-se que o momento de apresentação de Recurso 

Administrativo em Pregão Eletrônico está previsto não somente na Lei de 

Licitações 8666/93 em seu art. 109, como também no art. 44 do Decreto 

10.024/19 que regula o Pregão Eletrônico, senão vejamos: 

Lei 8666/93 - Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes 
da aplicação desta Lei cabem: 
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato ou da lavratura da ata. (grifo nosso) 
 
Decreto 10024/19 - Art. 44.  Declarado o vencedor, qualquer 
licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão 
pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recorrer. 
§ 1º  As razões do recurso de que trata o caput deverão ser 
apresentadas no prazo de três dias (grifo nosso) 
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Deste modo, para o presente processo administrativo, o prazo para 

interposição de Recurso se iniciou após a Empresa Planservice ser declarada 

vencedora, conforme previsto no edital de abertura, instrumento esse que 

vincula as partes. 

 

No caso em tela a Empresa TECLIMP não se atentou aos dispositivos do 

edital e da legislação, encaminhando Recurso Administrativo em momento 

impróprio (13.jan.2022), ocasião em que o mesmo deveria ter sido recusado. 

Ressalta-se que no momento em que a Empresa Planservice fora 

declarada vencedora do Certame, abriu-se prazo para intenção de recurso, 

sendo concedido para tanto, o direito da Empresa Tec Limp manifestar sua 

intenção de recurso face sua desclassificação, obedecendo assim o princípio do 

Contraditório e Ampla Defesa, previsto em Clausula Pétrea da Constituição da 

República. 

Ocorre que, no momento em que se abriu a oportunidade para a Empresa 

Tec Limp se manifestar acerca de sua desclassificação, a mesma não o fez, 

decaindo1 assim o Direito da mesma. 

 

Desta forma, não poderia a Respeitável Pregoeira receber e analisar um 

Recurso interposto anteriormente a declaração de vencedor, uma vez que isso 

 
1 Decadência é a perda efetiva de um direito que não foi não requerido no prazo legal. 
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contraria o princípio da isonomia entre as partes, gerando prejuízos para as 

demais concorrentes, bem como, privilegiando tão somente a empresa Tec 

Limp. 

Como já dito anteriormente, um Processo Licitatório segue os ritos 

processuais presentes na legislação, caso o contrário, não haveria motivos 

previsão de prazos em Edital. 

 

Caso não houvesse tais ritos, qualquer participante poderia encaminhar 

proposta, documentos ou recursos, quando assim achasse oportuno, 

impossibilitando que o procedimento licitatório fosse conduzido adequadamente. 

Além disso, o próprio Edital traz a informação referente ao momento certo 

de interposição de Recursos, e cabe ao Licitante atentar-se a todas as 

condições Previstas no instrumento licitatório. 
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As informações referentes ao momento de interposição de recurso estão 

previstas na legislação e no Edital, de modo que não pode o Licitante alegar 

desconhecimento. Destaca-se que no Brasil, ninguém pode, com relação 

à lei, alegar desconhecimento. De acordo com o art. 3º, da Introdução ao 

Código Civil: “Ninguém se escusa de cumprir a Lei alegando que não há 

conhece”. 

Nesse ditame, não podemos esquecer ainda que o edital vincula a 

Administração Pública, qual, não pode agir em desacordo com o mesmo. Caso 

o contrário, estaria agindo em benefício de determinado concorrente, infringindo 

assim o princípio Constitucional de Igualdade. 

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. 

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público 

junto ao Tribunal de Contas da União, o instrumento convocatório: “é a lei do 

caso, aquela que irá regular a atuação tanto da administração pública quanto 

dos licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e 

enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que a Administração não pode 

descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada” 

Na mesma linha de raciocínio a jurisprudência corrobora com o 

entendimento de que não pode a Administração Pública ignorar as informações 

previstas em edital, uma vez que estão em conformidade com a Lei, vejamos: 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM 
ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO 
AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO 
OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua proposta financeira sem 
assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a inexistência 
do documento. 2. Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao 
instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a 
desclassificação do licitante que não observou exigência prescrita 
no edital de concorrência. 3. A observância ao princípio constitucional 
da preponderância da proposta mais vantajosa para o Poder Público se 
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dá mediante o cotejo das propostas válidas apresentadas pelos 
concorrentes, não havendo como incluir na avaliação a oferta eivada de 
nulidade. 4. É imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na sua 
proposta financeira, sob pena de a Administração não poder exigir-lhe o 
cumprimento da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao 
recurso. (grifo nosso) 

 Neste interim, aceitar o presente recurso, visto que o mesmo é 

intempestivo, contraria o princípio da isonomia, impessoalidade e vinculação do 

instrumento convocatório, previsto na Lei de Licitações e na Lei do pregão 

Eletrônico. 

Lei 8666/93 - Art. 3o A licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da isonomia 
 
Decreto 10024/19 - Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é 
condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da 
probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, 
da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e 
aos que lhes são correlatos. 

 

 Portanto, a reconsideração está em inconformidade com o edital e 

legislação, uma vez que a Empresa Tec Limp não manifestou intenção de 

recurso no momento adequado, decaindo, portanto, seu direito em recorrer. 

 

3.3. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS PELA ORA 
VENCEDORA DO CERTAME 
 
 Conforme consta expressamente na cláusula 12 do Edital de Abertura, a 

documentação de habilitação deve ser inserida juntamente com a proposta 

comercial até o momento da abertura do certame, que no caso em tela era 

18.nov.2021. 

 

mailto:licitacoes@planservicos.com.br/licitacoes2@planservicos.com.br


         Pregão Eletrônico n° 029/2021                                                                                                                                                                               

 

Avenida Senador Souza Naves, n° 1788, Cristo Rei, Curitiba – PR, CEP 80050-152 
41 3040-4660 – licitacoes@planservicos.com.br/licitacoes2@planservicos.com.br   
Setor de Licitações  

Página 12 de 33 

 A habilitação é uma das etapas mais importantes para participar nos 

processos de licitações. Esta fase é fundamental para que o licitante tenha 

sucesso nos processos de licitações pois do contrário, se não satisfazer as 

exigências necessárias para participar nas licitações, apresentando a 

documentação e condições elencadas e exigidas na Lei 8666/93, não será 

declarado vencedor mesmo que seu preço seja o mais competitivo. 

É dever da Administração, ao realizar procedimentos licitatórios, exigir 

documentos de habilitação compatíveis com o ramo do objeto licitado, 

especialmente aqueles que comprovem a qualificação técnica e a capacidade 

econômico-financeira para participar de licitação na Administração Pública. Todo 

o edital de licitação tem como cláusula as condições de participação no certame 

licitatório para a fase de habilitação. A Documentação é destinada a esclarecer 

e comprovar todas as fases de habilitação constantes em um edital de licitação. 

No presente processo administrativo (publicado em 03.11), foram exigidos 

os seguintes documentos de habilitação: 
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 Ressalta-se que conforme o próprio edital, no item 16.7.,o Pregoeiro 

considerará como referencia para validação dos documentos, a data da abertura 

das propostas. 

 

Urge frisar que o momento da abertura das propostas é aquela prevista 

no Edital, que no caso em apreço fora 18.nov.2021, ou seja, a validação da 

documentação se deu em 18.nov.2021, não podendo ser inclusos ou alterados 

documentos após essa data. 

 

Decreto 5.450/05: Art. 22. A partir do horário previsto no edital, 
a sessão pública na internet será aberta por comando do 
pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha. 
§ 2o O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 
desclassificando aquelas que não estejam em conformidade 
com os requisitos estabelecidos no edital. 

 

Em análise a documentação apresentada pela Empresa Tec Limp (ora 

declarada habilitada), no momento da apresentação de propostas (data da 

abertura de propostas) se verificou que os documentos não estão em 

conformidade com o Edital, vejamos: 

 

3.3.1. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

 

O Edital em seu item 16.1.1.2.6 solicita a apresentação Inscrição 

Municipal ou Estadual. Ocorre que a Empresa Tec Limp não juntou o documento 

inicialmente. 

Ressalta-se que a ausência de qualquer documentação de habilitação, 

enseja na inabilitação da Licitante. Ademais, a ausência de documentação não 

é objeto de saneamento, conforme previsto na Lei 8.666/93.  

Art. 43 (...) 
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§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente da proposta. (grifo nosso). 

  

Deste modo, visto que a prova de inscrição Municipal/Estadual deveria ter 

sido juntada inicialmente é vedado a inclusão posterior do documento. 

Em que pese ser vedado a inclusão de documentos posteriores, em Sede 

de Diligencia a empresa Tec Limp encaminhou para prova de Inscrição 

Municipal, Alvará de Funcionamento. Ressalta-se que além de não constar o 

numero da inscrição municipal no Alvará apresentado, o Município de Belo 

Horizonte possui documento especifico para comprovação de inscrição 

Municipal. 

 

3.3.2. DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO VENCIDA 

3.3.2.1. DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

 

O Edital de abertura informa que que quando não constar a validade 

expressa nos documentos de habilitação, considerar-se-a o prazo de 90 

(noventa dias) 

 

Ressalta-se que a certidão simplificada apresentada pela Empresa Tec 

Limp fora emitida em 04.ago.2021, ou seja, a mais de 90 dias da data de abertura 

do Pregão. 
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Frisa-se que a Certidão Simplificada é documento emitido pela Internet e 

possui um custo de R$ 33,00 (trinta e três reais), de modo que a mesma não é 

um documento inviável ou de difícil acesso, de modo que poderia a Empresa Tec 

Limp ter emitido a mesma sem quaisquer empecilhos. 

 

3.3.2.2. DA CND ESTADUAL E DA CND MUNICIPAL 

O Edital em seu item 16.1.1.2.7 solicita as CND’s Estadual e Municipal. 

Ressalta-se que ambas as certidões são emitidas pela internet de forma gratuita.  

As CND’s Estadual e Municipal apresentadas inicialmente pela Empresa 

Tec Limp se encontravam vencidas, mesmo anteriormente a data de abertura da 

proposta. Ressalta-se que a validade das documentações é essencial, afim de 

garantir segurança para Administração Pública.  

 

 
Ao aceitar documentos vencidos a Administração Pública contraria o 

próprio edital que estipula validade da documentação: 
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 O item 13.17 do Edital traz a informação de que no caso de ME/EPP, 

havendo irregularidades na comprovação fiscal os beneficiários da Lei 123/2006 

terão o prazo de 5 dias para regularizar. 

 

Contudo, tanto a Lei Complementar 123/2006 quanto o Edital, são exatos 

ao mencionar “restrição”.  

 

No caso em comento não se trata de restrição fiscal, e sim apresentação 

de documento vencido pela inobservância das validades dos documentos. 

Ressalta-se que caso não fosse necessário a apresentação de habilitação em 

conformidade, o Edital não exigiria a apresentação prévia dos mesmos.  

 

3.3.2.3. DA CND TRABALHISTA 

 

O Edital em seu item 16.1.1.2.9 solicita CNDT Trabalhista. Assim como as 

CND Estadual e Municipal, a CND trabalhista fora apresentada vencida. 

Ressalta-se que a Certidão também é emitida de forma simples pela internet. 
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Assim como as CND ESTADUAL, CND MUNICIPAL, a CND 

TRABALHISTA, caso houvesse restrições apareceria a informação de CND 

Positiva.  

Novamente ressaltamos, não se trata de “restrição” conforme previsto em 

edital e na LC 123/2006, e sim displicência durante a juntada da documentação. 

 

3.3.2.4. DA CERTIDÃO NEGATIVA DE FALENCIA E CONCORDATA 

  O Edital em seu item 16.1.3.3 solicita como comprovação Econômico-

financeira a Certidão Negativa de Falência e Concordata.  

A Certidão de Falência que fora apresentada, data sua emissão a mais de 

90 dias, conforme solicita o item 16.5 do edital. Visto que sua emissão fora em 

22.jul.2022, seu vencimento se deu em 20.out.2022, ou seja, data anterior a 

publicação do Edital. 

 

Ressalta-se que a Certidão de Falência e Concordata não é objeto de 

diligência pela Lei 123/2006. 

 

3.3.2.5. DAS CONSIDERAÇÕES SOBRE VALIDADE DAS 

DOCUMENTAÇÕES 

Cumpre informar que os documentos acima mencionados foram 

apresentados vencidos mesmo anterior a data de abertura do Certame (18.nov). 

Conforme consta no edital a data de referência da validação dos documentos é 

a data da abertura das propostas, de modo que as mesmas se encontravam 

vencidas antes mesmo do Certame. Conforme já mencionado não se trata aqui 

de “restrição”, e sim de falta de observância em prazos de validade. 
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3.3.3. DOS INDICES DE ENDIVIDAMENTO 

Além das Certidões vencidas, observa-se que a Empresa Tec Limp não 

apresentou os Índices de Endividamento solicitados em Edital, apresentando 

Somente os Índices de Liquidez Corrente, contrariando assim o item 16.1.3.2 do 

Edital. 

 

 Desta forma, não é possível comprovar se o IE da Empresa Tec 

Limp de fato é igual ou inferior a 0,75. 

 

3.3.4. DA AUSENCIA DE ASSINATURA NAS DECLARAÇÕES 

APRESENTADAS 

Em relação as Declarações apresentadas, inclusive a Declaração de 

ME/EPP, as mesmas foram juntadas inicialmente em documento Word, sem ser 
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em papel timbrado, sem assinatura e sem carimbo da instituição, o que invalida 

os documentos. 

Ressalta-se que conforme já explanado inúmeras vezes nesta peça 

Recursal, o momento de apresentação da documentação, se data até a data da 

abertura das propostas, vedado inclusão posterior de Documento que deveria 

constar inicialmente na proposta. 

A partir do momento em que um documento é apresentado sem 

assinatura, o mesmo não possui vinculo jurídico, ou qualquer validade, deste 

modo, pela hermenêutica, não se considera apresentação do mesmo, visto que 

o que vincula o documento é sua assinatura. 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM 
ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO 
JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua 
proposta financeira sem assinatura ou rubrica, resta 
caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do documento. 2. 
Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório e do julgamento objetivo, a desclassificação 
do licitante que não observou exigência prescrita no edital 
de concorrência. 3. A observância ao princípio constitucional 
da preponderância da proposta mais vantajosa para o Poder 
Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas 
apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir na 
avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É imprescindível a 
assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob 
pena de a Administração não poder exigir-lhe o cumprimento da 
obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso. 
(grifo nosso) 

 
Sendo assim, visto que as declarações não estão assinadas, os 

documentos não possuem vinculo jurídico, de modo que a Empresa não pode 

recorrer ao benefício da Lei 123/2006. 
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3.3.5. DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

O Edital solicita para fins de Qualificação Técnica, comprovação de 

prestação de Serviços de limpeza e higienização de área igual ou superior a 

6.000m², por pelo menos 06 meses. 

 

A Empresa Tec Limp apresentou 05 (cinco) atestados de capacidade 

Técnica. Destarte que nenhum dos atestados está em papel timbrado do Órgão 

Emitente, bem como, nenhum dos atestados possui carimbo com o CNPJ da 

instituição. 

 

Dentre os cinco atestados apresentados, o único que comprova a 

execução do serviço nos requisitos solicitados (6.000m²) é o atestado emitido 

pelo CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MICHELÂNGELO, sendo que os demais não 

trazem metragens executadas, nem mesmo em seus contratos.  
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Para análise deste atestado é importante levar em consideração outros 

pontos, senão vejamos. 

Conforme consta no Contrato Social da Empresa Teclimp, o Socio 

Administrador da Empresa é o Rodrigo de Couto Horácio. É importante frisar 

que além da Tec Limp o Empresário Rodrigo era socio proprietário de outra 

empresa, qual seja, NINA & JUDY ADMINISTRADORA DE 

ESTACIONAMENTOS E LIMPEZA DE VEICULOS LTDA, empresa está que 

fora baixada somente em 08/12/2021, ou seja, vigente durante a fase da 

licitação. 

O fato interessante é que o endereço sede da Empresa Nina e Judy é 

exatamente o mesmo da emissão do atestado de capacidade técnica expedido 

pelo Edifício Michelangelo: 

 

O mais interessante ainda é que no contrato social da empresa, consta o 

Endereço Residencial do Socio Proprietário, que pasmem, é o mesmo do 

edifício Michelangelo. 
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Ademais, o atestado informa que os serviços foram prestados a partir de 

janeiro de 2019, contudo, o contrato fora assinado em 15.jul.2018, com data de 

início em dez.2018, havendo divergência entre as informações prestadas.  

Ressalta-se ainda que o Contrato não possui identificação do 

Representante legal do Edifício, não possuiu autenticação, não é em papel 

timbrado e nem possui carimbo da instituição, não comprovando sua 

legitimidade. 

Além disso, se trata de um condomínio residencial, de modo que a limpeza 

se dá apenas no Hall, corredores, Elevadores e estacionamento, o que não 

condiz com 6.000m². 

 

Neste aspecto o Edital é claro em relação a emissão do Atestado: 
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Visto que, o local da suposta execução de serviço é o mesmo da 

residência do Socio Proprietário da empresa Tec Limp, não há comprovação de 

sua legitimidade, de modo que a Empresa não Comprovou sua Qualificação 

técnica. 

   

3.4. DA PROPOSTA COMERCIAL 

3.4.1. DA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA 

 

 O Edital do pregão eletrônico traz em seu item 15, a forma de 

apresentação da proposta comercial, vejamos: 

 

De antemão cumpre informar que a proposta comercial apresentada pela 

Empresa Tec Limp não fora apresentada em Papel Timbrado da EMPRESA. 

Além disso, a proposta comercial apresentada além de não Especificar o 

objeto (Prestação de Serviço de Limpeza) menciona a prestação de Serviços no 

Sesi e no Senai: 

 

 A proposta comercial não menciona ainda, a modalidade e número do 

Pregão e não informa o valor unitário por trabalhador, conforme exigido em 

Edital.  
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3.4.2. DOS ERROS DE PREENCHIMENTO NA PLANILHA DE PREÇOS 

 

Inicialmente cumpre informar que a CTT utilizada pela empresa Tec Limp 

fora o MG00088/2021. 

 

Após exaustiva busca, verificamos que a CCT utilizada é a 

MG000388/2021, que abrange os Municípios de Araxá e Tapira. 

 

 

3.4.2.1. DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS – GRUPO A e B 

 

 Durante a Elaboração da Planilha de Custos, verifica-se que a Empresa 

Tec Limp deixou de cotas os encargos do Sistema S (Sesi, Sesc, Senai, Sebrae), 

bem como não cotou Salário Educação, sob alegação de que por ser beneficiaria 

da lei 123/2006, seria isenta das tributações. 
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 Cumpre informar que de fato a LC 123/2006 isenta a tributação do 

Sistema S, contudo, no tocante a isenção do Salário Educação, o mesmo fora 

vetado pelo Presidente da República, senão vejamos: "A permissão de se 

cobrar a contribuição sindical patronal das micro e pequenas empresas, 

enquanto se proíbe a cobrança, por exemplo, do salário-educação, vai de 

encontro ao espírito da proposição que é a de dar um tratamento 

diferenciado e favorecido a esse segmento. Ademais, no atual quadro legal 

existente não se exige a cobrança dessa contribuição. Com efeito, a Lei no 

9.317, de 1996, isenta as micro e pequenas empresas inscritas no Simples 

do pagamento da contribuição sindical patronal. Portanto, a manutenção 

desse dispositivo seria um claro retrocesso em relação à norma jurídica 

hoje em vigor." 2(grifamos) 

 Em relação ao auxilio Doença/Saúde a empresa cotou o valor de R$ 30,44 

(trinta reais e quarenta e quatro centavos), contudo, a CCT utilizada estipula o 

valor de R$ 42,13 (quarenta e dois reais e treze centavos) por funcionário. 

 

 

 Ressalta-se ainda que a Empresa Tec Limp realizou a redução do valor 

referente ao Aviso Prévio e 13° Salário, sendo que o Edital veda a alteração dos 

valores destes encargos. 

 Além disso, em relação ao grupo D, a empresa Tec Limp altera a 

incidência dos encargos de 8% para 1%, mesmo sendo vedado pelo Edital, tal 

alteração. 

 
2 https://www.migalhas.com.br/depeso/35526/a-lei-complementar-123-06-e-as-contribuicoes-sindicais-

-assistenciais--confederativas-e-ao-sistema-s--das-empresas-optantes-pelo-simples 
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3.4.2.2. DOS UNIFORMES 

 O Edital estipula a quantidade de uniformes a ser fornecido aos 

funcionários, os quais poderão ser substituídos a cada 6 meses: 

 

 A Empresa tec Limp ao Cotar o valor dos uniformes, orçou um valor de 

R$ 10,00 (dez) reais para os uniformes do Encarregado e Limpador de Vidros e 

de R$ 5,00 (cinco) reais para o cargo de faxineiro. 

 Sendo o valor mensal, para um contrato de 12 meses teríamos R$ 120,00 

(cento e vinte) reais para Encarregado e Limpador de Vidros e R$ 60,00 

(sessenta) reais para o Faxineiro. 

 Vamos utilizar o menor valor de mercado possível para confrontar o 

orçado pela Empresa Tec Limp. 

1 FUNCIONÁRIO CALÇAS CAMISA SAPATO 

TOTAL 

QTDE 2 2 1 

VALOR MAIS BARATO  R$   30,00   R$   20,00   R$   40,00  

TOTAL  R$   60,00   R$   40,00   R$   40,00   R$   140,00  

 

 Ressalta-se que os valores acima informados são apenas suposições 

(referindo a valores encontrados na internet), sendo preços bem abaixo do valor 

de mercado, uma vez que há que se levar em consideração serigrafia, malha, 

costura, tamanhos etc. 

 Mesmo com valores irrisórios e defasados, como demonstrado na tabela 

acima, o preço orçado pela empresa Tec Limp não seria suficiente para cobrir 

os custos, de modo que a proposta se torna Inexequível. 
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3.4.2.3. DO VALOR DOS MATERIAIS E DOS EQUIPAMENTOS 

 

 A empresa Tec Limp orçou o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

para os materiais e equipamentos. Quando questionado pela Pregoeira, a 

Empresa apresentou a seguinte relação de custos: 

 

 Ocorre que os valores apresentados não condizem com a realidade do 

mercado, vejamos os exemplos abaixo: 

 

ALCOOL 1L 46° INPM CICLOFARMA – Valor orçado: R$ 4,23 
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Valor de mercado: 

 

 

 

 

 

 

CERA LIQUIDA INCOLOR 5LT LIMPBRAS – Valor orçado: R$ 12,50 

Valor de mercado: 

 

 

 Essa defasagem de valor ocorre em todos os valores orçados, motivo pelo 

qual a proposta apresentada pela Tec Limp é inexequível, pois os valores 

orçados não são suficientes para cobrir todos os custos. 

 

3.4.3. DA INEXIQUIBILIDADE DA PROPOSTA 

 

Uma vez que constatado que a proposta comercial apresentada pela 

Empresa Tec Limp apresenta valores não condizentes com o mercado, há que 

se falar de sua inexequibilidade. 

A Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso II, prevê a desclassificação de 

propostas contendo preços inexequíveis, assim considerados aqueles que “não 

se revelam capazes de possibilitar a alguém uma retribuição financeira mínima 

(ou compatível) em relação aos encargos que terá de assumir contratualmente”. 
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Cumpre informar que, caso a empresa cotasse corretamente os valores 

haveria majoração de sua proposta. 

Desta forma, a empresa não conseguiria cotar os valores devidos e 

cumprir os próprios contratos de trabalho. Valor inexequível entende ser a 

doutrina como sendo:  

“...aquele que sequer cobre o custo do produto, da obra ou do 
serviço. Inaceitável que empresa privada (que almeja sempre o 
lucro) possa cotar preço abaixo do custo, o que levaria a arcar 
com prejuízo se saísse vencedora do certame, adjudicando-se-
lhe o respectivo objeto. Tal fato, por incongruente com a razão 
de existir de todo empreendimento comercial ou industrial (o 
lucro), conduz, necessariamente, à presunção de que a empresa 
que assim age está a abusar do poder econômico, com o fim de 
ganhar mercado ilegalmente, inclusive asfixiando competidores 
de menor porte.” (PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos da Administração 
Pública. p.559) 

 

Neste sentido, o valor da proposta da empresa vencedora, notoriamente não 

acoberta o custo da mão-de-obra especializada, necessária para execução do 

objeto da licitação, frisa-se. 

Outrossim, por motivos de razoabilidade e proporcionalidade, e princípios 

correlatos à Administração, como da eficiência, o que precisa ser observado, é 

a possibilidade no mundo real de cumprimento do contrato administrativo quanto 

ao objeto do presente certame licitatório por parte da empresa vencedora. 

A coletividade não pode ser prejudicada por eventual descumprimento das 

cláusulas do contrato administrativo, tendo por fundamento, precípuo, a proposta 

inexequível apresentada. 

De mais a mais, o que deve ser levado em consideração por parte desta 

r.Comissão são os princípios da INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE 

PÚBLICO, bem como da SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO (Lei 

9784/99). 

Neste compasso, a doutrina especializada leciona (Pietro, Maria 

SylviaZanella Di Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 31. ed. 

rev.atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018.): “Precisamente por não poder 

dispor dos interesses públicos cuja guarda lhes é atribuída por lei, os poderes 
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atribuídos à Administração têm o caráter de poder-dever; são poderes que ela 

não pode deixar de exercer, sob pena de responder pela omissão. Assim, a 

autoridade não pode renunciar ao exercício das competências que lhe são 

outorgadas por lei; não pode deixar de punir quando constate a prática de ilícito 

administrativo; não pode deixar de exercer o poder de polícia para coibir o 

exercício dos direitos individuais em conflito com o bem-estar coletivo; não pode 

deixar de exercer os poderes decorrentes da hierarquia; não pode fazer 

liberalidade com o dinheiro público. Cada vez que ela se omite no exercício de 

seus poderes, é o interesse público que está sendo prejudicado.” 

Assim, não se pode olvidar da legislação correlata sobre o tema, in verbis: 

Art. 48. Serão desclassificadas: 
I - as propostas que não atendam às exigências do ato 
convocatório da licitação; 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou 
com preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes 
de produtividade 

são compatíveis com a execução do objeto do contrato, 
condições estas necessariamente especificadas no ato 
convocatório da licitação. 

 

Ademais, é preciso observar pelos licitantes os critérios legais e 

doutrinários supracitados, a fim de que seja garantido um mínimo de qualidade 

do serviço a ser prestado, atendendo perfeitamente às exigências do Edital. 

 

4. DOS REQUERIMENTOS 

Em que pese o zelo e dedicação do Pregoeiro e sua Comissão de Licitação, 

em guardar o caráter isonômico do procedimento, respeitando os Princípios da 

Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade Administrativa, da Supremacia 

do Poder Público e do Instrumento Vinculatório, entendemos, que o julgamento 

da proposta e da fase de habilitação do Pregão Eletrônico nº 29/2021, 

declarando a RECORRIDA vencedora é totalmente improcedente.    

Diante de todo o exposto requer à Administração Pública: 
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a) O conhecimento e provimento do presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO, para julgá-la totalmente procedente, dando, assim, 

continuidade ao procedimento. 

b) A Anulação da Decisão que reconsiderou a desclassificação da Tec Limp, 

uma vez que comprovado a decadência do Direito ante a 

intempestividade do mesmo, não sendo reconhecido, portanto, o Recurso 

apresentado pela Tec Limp.  

c) Caso não seja anulado a decisão de Reconsideração, que a empresa TEC 

LIMP ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA seja declarada Inabilitada 

e Desclassificada, por não cumprir os requisitos legais do Instrumento 

Convocatório, bem como, proceder com a convocação da próxima 

colocada neste certame.  

 

 Não sendo este o entendimento do senhor Pregoeiro e Comissão de 

Licitação, requer sejam os autos remetidos à autoridade superior competente, 

para que, após análise destes, defira o presente pedido, dando seguimento ao 

processo licitatório. 

 

Curitiba, 2 de março de 2022. 
 

__________________________________________________ 
PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOES EIRELI 

CNPJ: 04.970.088/0001-25 
MARILENI CORREA DE CARVALHO FURLAN 

ADMINISTRADOR(A) 
CPF: 298.977.009-78 
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