
ANÁLISE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

 

Referência:  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.007 

PROCESSO: 04-000.404/21-06 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 

DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA PRODABEL, COM FORNECIMENTO 

DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PELO PERÍODO DE 

12 (DOZE) MESES, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS, 

PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. 

 

Trata-se do recurso apresentado pela Empresa Diex Construções e Empreendimentos Eireli – ME, acerca 

da decisão do Pregoeiro que declarou vencedora a Empresa Artebrilho Multiserviços LTDA., para o 

objeto descrito no lote único, respectivamente do Pregão Eletrônico nº 007/2021. 

 

Em síntese, a recorrente requer que o conhecimento e provimento do Recurso, para que seja 

Desclassificada e Inabilitada a Recorrida em virtude dos Erros Materiais em sua Proposta de Preços. 

Recurso apresentado às fls. 424/427. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 418/419.  

 Resposta ao recurso administrativo, às fls. 428/429. 

I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

A Recorrente, em tempo oportuno, manifestou a sua intenção de recorrer, e apresentou as razões de seu 

recurso, conforme determina o item 13.2.1, do Edital. 

II – DO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS 

Após análise  das razões do recurso, em resposta ao recurso administrativo, a Prodabel concluiu que a 

habilitação da empresa ArteBrilho Multiserviços LTDA, ora recorrida observou de maneira irreparável 

todos os ditames presentes no edital não tendo havido quaisquer descumprimentos em que a recorrente 

pudesse se pautar para requerer a desclassificação da empresa vencedora. 

Com relação a inexigibilidade dos valores de uniforme e de materiais apresentados pela Recorrida, 

restou esclarecido, às fls. 428/429,  que, a apresentação de tais valores fica a critério da licitante, que 

se obriga, nos termos do edital, a cumprir todas as obrigações ali dispostas. 

 

III – DA CONCLUSÃO 

A Prodabel, em estrita observância aos ditames legais, procedeu todo o planejamento da contratação, 

sempre sob a égide dos princípios norteadores da Administração Pública. 

Aqui merece especial destaque o princípio da impessoalidade, privilegiando sempre pela ampliação da 

competitividade, mediante o estabelecimento de critérios licitatórios que se insiram e se abriguem sob 



o manto da razoabilidade e da moralidade, na busca da seleção da proposta mais vantajosa e que melhor 

responda ao trinômio da economicidade, eficiência e eficácia, em tudo primando pela legalidade e pela 

satisfação do interesse público. 

Desta forma, com fundamento no artigo 17, VII, do Decreto Municipal 17.317/20, e, artigo 65, itens 7 

e 8 respectivamente do Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel, bem como pelas razões 

acima apresentadas, conheço do recurso e pugno pela sua total improcedência, e ratifico a decisão que 

declarou a empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA, como vencedora do lote único, do Pregão 

Eletrônico nº 007/2021. 

Sendo assim, submeto o assunto à Gerência de Compras e Licitações para, se de acordo, encaminhar os 

autos, para manifestação da Assessoria Jurídica, e posterior validação do Ordenador de Despesa.  

À consideração superior. 

Belo Horizonte, 01 de junho de 2021. 

 

PREGOEIRO 

 

Estou de acordo com a decisão do Pregoeiro que conheceu do recurso e pugnou pela total improcedência 

do pedido formulado pela empresa Diex Construções e Empreendimentos Eireli – ME, e, ratificou a 

decisão que declarou a empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA, como vencedora do lote único, 

do Pregão Eletrônico nº 007/2021. 

 

Submeto à apreciação do Ordenador de Despesa. 

Belo Horizonte, 01 de junho de 2021. 

  

Fernanda de Azevedo Melo Ladeira 

Gerência de Compras e Licitações – GCAA - Prodabel 

 


