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Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal

de Serafina Corrêa, situada na Av. 25 de Julho, nº 202, Centro, reuniram-se a partir das 13 h e 30

min a Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 619, de 21 de maio de 2020  com

o objetivo de avaliar e finalizar o Processo Licitatório. Vamos aos fatos, trata-se de procedimento

licitatório realizado por  esse Município,  na modalidade Pregão Presencial n.º 004/2020, do tipo

menor preço por item, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação

de  serviços  de  limpeza  urbana,  jardinagem,  roçada  e  serviços  de  portaria  diurna,  conforme

especificações constantes do Edital  de Licitação nº  004/2020 e de seus Anexos.  Publicado o

Instrumento Convocatório, houve pedidos de impugnações acerca da Qualificação Técnica exigida

no item nº 8.2.5 do referido edital e acerca de sobreposição de contratos. Conforme orientações

dos Pareceres Jurídicos nº 013, 017 e 019/2019 expedidos pela Procuradoria-Geral do Município

as questões apontadas foram analisadas e julgado pela Procedência Parcial dos pedidos, sendo

feitas as retificações necessárias no Edital. Na fase de recebimento de propostas, no dia vinte do

mês de fevereiro de dois mil e vinte, foram credenciadas dez empresas, conforme detalhado na

ata da sessão. Foram recebidos os envelopes de Propostas e Habilitação e na sequência, foram

feitas diligências para análise das planilhas de custos, sendo a sessão suspensa. Após análise

das Planilhas, oportunizou-se as empresas para manifestarem-se em defesa de suas respectivas

propostas e planilhas. Conforme ata de Juízo de Retratação do dia vinte de maio do corrente ano,

a empresa O.M. Zeladoria foi desclassificada, pelos motivos expostos na ata. No dia vinte e dois

de  maio  de  dois  mil  e  vinte  aconteceu  a  nova  sessão para  disputa  de  lances  e  análise  da

HABILITAÇÃO das  empresas  declaradas  vencedoras,  conforme  Ata  da  Sessão  publicada.

Decorridos os prazos foram recebidos os  Recursos Administrativos interpostos  pelas empresas

Suzek Serviços de Portaria, Zeladoria e Limpeza Ltda, inscrita no CNPJ nº 10.018.093/0001-35

protocolado em 27 de maio de 2020, Baggio & Marcolina Sistemas de Limpeza e Segurança

LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 08.145.249/0001-05 protocolado em 01 de junho de 2020 e

ALC Serviços de Limpeza Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 10.265.644/0001-65, protocolado em 01

de junho de 2020 e também as Contrarrazões apresentadas pelas empresas C. Romeira & Cia

Serviços e Comércio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 15.205.171/0001-24, protocolado em

04 de junho de 2020 e  M.L. de Araújo e Cia LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.466.145/0001-04,

protocolado em 04 de junho de 2020. As razões dos recursos foram recebidas e de imediato

foram feitas diligências para avaliação, reconhecendo a tempestividade, exceto da empresa Suzek

Serviços de Portaria, Zeladoria e Limpeza Ltda, a qual não manifestou intenção de recurso em



sessão, decaindo do direito de interposição. A Pregoeira e Equipe de apoio encaminharam os

documentos acima mencionados, à Procuradoria-Geral do Mucípio para análise e emissão do

Parecer.  Sendo esse pedido convertido em diligência,  conforme Parecer 4-A/2020 incluso nos

autos. Após serem pontuados os fatos considerados relevantes pela Pregoeira e Equipe de apoio,

em 25 de junho de 2020 novamente foi solicitado orientações e emissão de Parecer Juridíco. Após

encaminhamento,  a  PGM  solicitou  que  todos  documentos  fossem  digitalizados  para  serem

encaminhados à empresa que presta assessoria jurídica a este município. No dia 21 de Julho de

2020 foi exarado pela empresa Borba, Pause & Perin- Advogados o documento de Informação nº

1.990/2020, o qual remete a uma busca por análise técnica das Planilhas em questão. Em análise

ao conteúdo opinativo ali exposto, a Pregoeira e Equipe de Apois decidem por diligenciar com o

Diretor Sindical do SIMDILIMP PF-RS acerca das Planilhas de Custos das empresas declaradas

vencedoras. Em consulta presencial na sede da SIMDILIMP PF-RS em 23 de julho de 2020 e em

análise ao documeto recebido, percebe-se então o vício na sua origem, ou seja, no Edital de

Licitação, onde não ficou claro os dados da Planilha, pois a mesma foi disponibilizada em branco,

dificultando a análise. Sendo verificado que tais falhas que ocorreram, interferiram no princípio de

IGUALDADE do processo licitatório, além de que a Planilha da empresa vencedora para o item

01- Serviço de Limpeza Urbana, Jardinagem e Roçada apresenta erros insánaveis, assim como a

Planilha da empresa vencedora do item 02- Serviço de Portaria (diurno). É, portanto, essencial

para garantir a qualidade e o êxito da futura contratação, satisfazendo, dessa forma, o interesse

público.  Observe-se,  por  relevante,  que,  consequentemente,  o  julgamento  objetivo  -  um  dos

princípios  basilares  da  licitação,  previsto  no  artigo  3º  da  Lei  Federal  n.º  8.666/93  -  ficou

prejudicado.  Na  hipótese  em  apreço,  o  vício  está  presente  já  no  Ato  Convocatório,  mais

especificamente em um de seus anexos. Em síntese, pode-se dizer que não foram fornecidas as

informações necessárias para que as empresas formulassem adequadamente suas propostas,

bem como que o interesse público não foi  salvaguardado em sua totalidade.  Tal  vício,  dessa

forma,  prejudica a  licitação,  de  modo  que  sua  anulação  se  mostra  como  a  única  solução

adequada,  visto  que  permite  a  correção  do  problema,  mediante  a  especificação,  para  seu

posterior relançamento.  Ainda, destaque-se que o Edital é a lei interna da licitação e, por isso,

deve  ser  claro,  completo  e  preciso.  Logo,  verificada  ilegalidade,  na omissão  de  informações

essenciais em um de seus anexos, é dever do agente público promover a anulação do processo

licitatório.  Diante  do  exposto,  na  qualidade  de  pregoeira,  sugiro  pela  anulação  do  Pregão

Presencial nº 004/2020, forte no artigo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, no item 13.4 do Edital e nos

princípios  da  autotutela,  da  legalidade,  do  julgamento  objetivo  e  da  supremacia  do  interesse

público e relançamento do certame licitatório, após apreciação pela área técnica e demais setores

competentes. Visto  que partindo-se  da  premissa  de  que  o  objetivo  maior  do  procedimento



licitatório é a persecução do interesse público, aliada à observância dos princípios da isonomia e

igualdade de tratamento e condições entre os participantes, tendo se verificado  o que nesta se

relata, imperativo proceder a anulação do processo licitatório. E ainda, com fulcro no art. 109, I,

alínea “c” da Lei 8.666/93, dá-se ciência aos licitantes da anulação da presente licitação, para que,

querendo, se possa exercer a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Torno  público  para  conhecimento  dos  interessados.  Encaminha-se  para  autoridade  superior,

publique-se a decisão na imprensa oficial para efeito de intimação e ciência aos interessados. 

 

Michelle Veiga
Pregoeira

André Suder
Equipe de Apoio

Daniela Turmina
Equipe de Apoio



Após análise realizada pela pregoeira e equipe de apoio, DETERMINO A NULIDADE  DO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, e para tanto invoco os mesmos fundamentos da Pregoeira

e Equipe de Apoio na referida análise. Prossiga-se com os trâmites pertinentes ao ato de nulidade.

Publique-se.

Serafina Corrêa, 10 de agosto de 2020.

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal 


