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EEDDIIÇÇÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

LICITAÇÕES 

JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/22 

 
Processo Administrativo nº 026/2022  
Pregão Presencial nº 008/22 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conservação, higienização, limpeza, 
portaria/vigia, atendimento e manutenção a serem executados de forma contínua na sede da Câmara Municipal de 
São Sebastião do Paraíso com fornecimento de mãos de obra a serem utilizadas para a efetivação do serviço, inclusive 
EPI’s. 
 
Recorrentes:  
 
CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ: 10.813.768/0001-38 e ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 033.116.546-
50-ME. 
 
Recorrido: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG 
  
Trata-se dos Recursos Administrativos interpostos pelas empresas CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ: 
10.813.768/0001-38 e ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 033.116.546-50-ME., contra as decisões do Pregoeiro. 
 
As empresas entraram com suas peças recursais contra as decisões do pregoeiro nas sessões do certame que 
ocorreram nos dias 04 e 13 de maio de 2022, que na última sessão declarou como vencedora a empresa CONFIARE 
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, e desabilitou a empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 033.116.546-50-ME. 
Cumpridas as formalidades legais, foi oportunizada às licitantes a apresentação de contrarrazões no prazo legal, sendo 
essas apresentadas pelas empresas CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ: 10.813.768/0001-38 e ELAINE 
CRISTINA DE SOUZA - 033.116.546-50-ME., que rebateram os pontos suscitados pelas recorrentes. 
 

1 - DA TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS E DAS CONTRARRAZÕES 
 Em primeiro lugar, tem-se que todos os recursos e as contrarrazões apresentados pelas empresas supracitadas são 
tempestivos, visto que foram respeitados os prazos previstos no Edital do certame e na legislação vigente. Assim, 
procederemos à análise dos fatos.  
 

2 - DA ANÁLISE DOS RECURSOS E DAS CONTRARRAZÕES  
 
Para fins de melhor esclarecermos os pontos suscitados pelas recorrentes, esta decisão será dividida em pontos, 
dentro dos quais analisaremos os argumentos levantados pelas empresas, facilitando, assim, o entendimento adotado 
pelo o Pregoeiro, ponto a ponto. 
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  3 - HABILITAÇÃO DA EMPRESA ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 033.116.546-50-ME 
 

Na sessão do certame do dia 04/05/2022, quanto à habilitação da Empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 
033.116.546-50-ME, que após a apreciação dos documentos, foram constatadas divergências quanto aos Itens 11.4.1, 
11.5.1.1 e 11.5.2. Assim, em consonância com a assessoria jurídica, o pregoeiro optou por abrir diligência de cinco dias 
úteis para que a licitante Elaine Cristina de Souza ME complemente a instrução do processo, esclareça fatos que 
constam nos seguintes itens do edital: a) Item 11.4.1, no que diz respeito à certidão negativa de falência e recuperação 
judicial e insolvência, especificamente; b) Item 11.5.1.1, no que diz respeito a demonstração que a licitante administra 
ou administrou os serviços objeto da licitação, com no mínimo 50% do número de empregados que serão necessário 
para suprir os postos contratados em decorrência desta licitação; c) Item 11.5.2, no que diz respeito a certidão que 
comprove o registro ou inscrição no Conselho Regional de Administração do estado da sede da empresa....... (Trecho 
da Ata da Sessão do dia 04/05/2022). A referida diligência foi encerrada no dia 13/05/2022 às 9 horas, quando a 
empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 033.116.546-50-ME entregou envelope lacrado com os documentos da 
diligência e que, após analisados, constatou-se que Com relação ao Item 11.4.1, que diz respeito à certidão negativa 
de falência e recuperação judicial e insolvência, especificamente, a empresa Elaine Cristina de Souza-ME apresentou a 
documentação corretamente, atendendo a diligência deste item. Com relação ao Item 11.5.1.1, no que diz respeito à 
demonstração que a licitante administra ou administrou os serviços objetos da licitação, com no mínimo 50% do 
número de empregados que serão necessários para suprir os postos contratados em decorrência desta licitação, a 
empresa Elaine Cristina de Souza-ME apresentou novo atestado de capacidade técnica, contendo nota fiscal e RPA dos 
colaboradores, porém relativo a declarante e distinto daquele para o qual foi aberta a diligência. Com relação ao Item 
11.5.2, no que diz respeito à certidão que comprove o registro ou inscrição no Conselho Regional de Administração do 
estado da sede da empresa, a empresa Elaine Cristina de Souza-ME não apresentou a documentação conforme 
previsão do edital e requerido em diligência. Então, o pregoeiro declarou a empresa Elaine Cristina de Souza-ME 
inabilitada por não atender aos requisitos de habilitação conforme requerido em diligência. (Trecho da Ata da Sessão 
do dia 13/05/2022) 

Em seu recurso a empresa informa que: 
A) Com a apresentação do atestado de capacidade técnica emitido pela empresa GIOVANNA LAZARINI RIPOLI 

BERNARDES ME., juntamente (fls. 314 e 315) com nota fiscal (fls. 316 e 317), recibos de RPA (fls. 318 a 327) e um 
atestado de capacidade técnica emitido pela empresa PEDROSO CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA., que atesta 
que a recorrente presta o serviço a empresa GIOVANNA LAZARINI RIPOLI BERNARDES ME., a recorrente alega que 
atendeu a diligência. 

Neste item, a lei de licitações (Lei Federal 8.666/93) dispõe em seu artigo Art. 43. A licitação será processada 
e julgada com observância dos seguintes procedimentos: ... § 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.  

A diligência foi aberta para conceder à licitante a chance de complementar o atestado de capacidade técnica 
emitido pela empresa PEDROSO CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA. (fls. 304), já que o mesmo não informava 
quantas pessoas prestaram os serviços descritos, nem os postos de serviços dos colaboradores. Outrossim, não 
tinham sido juntados documentos que comprovassem a prestação do serviço, como recibos e notas fiscais emitidas 
pela recorrente. 

Em recente Acórdão nº 2443/21, julgado em 06/10/21, o TCU admitiu a juntada de documentos que apenas 
venham a atestar condição pré-existente (in casu, atestado de capacidade técnica emitido pela empresa PEDROSO 
CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA. (fls. 304) à abertura da sessão pública do certame que ocorreu dia 
04/05/2022, e que não ferem os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a 
desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação 
e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o 
resultado almejado (fim)”.  

Ocorre que a licitante não trouxe aos autos a complementação das informações com relação aos serviços em 
tese prestados para a empresa PEDROSO CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA., mas sim novos documentos 
relativos à empresa diversa (GIOVANNA LAZARINI RIPOLI BERNARDES ME.). Assim, a diligência não foi cumprida nos 
moldes do entendimento firmado pelo TCU e pelos demais Tribunais pátrios, razão pela qual foi declarada a sua 
inabilitação. Ademais, os documentos apresentados foram datados após a data de abertura da diligência, de modo 
que não restou comprovado o exercício pré-existente das atividades declaradas. 

Diante do exposto, fica mantida a inabilitação por este item. 
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B) Que foi inabilitada por não possuir registro junto ao CRA e que foi juntada Declaração (fls. 328) de que a 
empresa possui profissional capacitado e devidamente registrado no CRA, e que o mesmo declara que presta serviços 
à recorrente. 

Neste item, não obstante a declaração ser novamente juntada de documento novo, que já deveria estar no 
ato da abertura do envelope de habilitação, o edital pede nos itens: 

11.5. – Qualificação Técnica deverá conter:  
.... 

 11.5.2 – Certidão que comprove o registro ou inscrição na entidade profissional competente da região a que 
estiver vinculado a licitante, pertinente ao ramo de atividade objeto desta licitação. (Conselho Regional de 
Administração do estado da sede da empresa). 
 
 11.5.3 - Declaração indicando os nomes, os CPF’s e os números dos registros na entidade profissional 
competente dos responsáveis técnicos que acompanharão a execução dos serviços; 
 
 Com isso, a empresa recorrente somente apresentou um novo documento que poderia atender o item 
11.5.3, ficando ainda o item 11.5.2 sem ser atendido. 
 

Recorrendo à lei de licitações (Lei Federal 8.666/93), dispõe em seu artigo Art. 30. A documentação relativa à 
qualificação técnica limitar-se-á - a: I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; com isso o edital 
mostra que está atendo a legislação, inclusive a Lei 6.839/1980, que Dispõe sobre o registro de empresas nas 
entidades fiscalizadoras do exercício de profissões. Em seu Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos 
profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a 
fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem 
serviços a terceiros. Traz que é necessário o registro em entidade competente a atividade profissional que a mesma 
exerce. Também temos a Resolução Normativa CFA nº 390, de 30 de setembro de 2010, que prescreve: “Art. 30 - 
Serão obrigatoriamente registradas nos CRAs as Pessoas Jurídicas (PJ) de direito público e privado que explorem, sob 
qualquer forma, atividades de Administrador.” 

Especificamente sobre os serviços terceirizados, o CFA, no Acórdão nº 01/97 – Plenário, acabou por “julgar 
obrigatório o registro das empresas prestadoras de serviços terceirizados (limpeza e conservação, segurança e 
vigilância, copeiragem e outros), cuja execução requer o fornecimento de mão de obra, nos Conselhos Regionais de 
Administração, por ficar caracterizadas atividades típicas do profissional Administrador, tais como: recrutamento, 
seleção, admissão, treinamento, desenvolvimento, movimentação e supervisão de recursos humanos”. E o Tribunal de 
Contas da União manifestou-se no sentido de que a exigência da inscrição junto ao CRA competente nos casos de 
terceirização de serviços seria válida.  

Ademais, a recorrente se insurge contra essa exigência em momento inoportuno, uma vez que se operou a 
preclusão para combater as disposições do edital, que deveriam ter sido impugnadas nos prazos estabelecidos pela 
lei e pelo próprio instrumento convocatório, nos termos do item 14 do edital, in verbis: 

14 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO - 14.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório deste Pregão, através de petições protocoladas, encaminhadas ao pregoeiro, na Câmara Municipal de 
São Sebastião do Paraíso, localizada na Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445 – Edifício Darci Ferreira – Jardim 
Mediterranèe, São Sebastião do Paraíso/MG, nos dias úteis no horário das 08 às 11h e das 13 às 17 horas., caso 
contrario, se não houver impugnação do edital, o mesmo é a lei dessa licitação e ainda o Princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório, conforme item do edital  7.5 – A participação neste certame, sem prévia impugnação, 
implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.  

Por fim, vale ressaltar que a recorrente firmou DECLARAÇÃO ATENDIMENTO CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
(fls. 288), o que corrobora com a ocorrência da preclusão para impugnar itens do edital. 

Logo, a recorrente não atendeu à condição de habilitação do item 11.5.2 do edital, razão pela qual deve ser 
considerada inabilitada também nesse ponto.  

 
 C) a recorrente faz citação ao Pregão 005/2021 que em seu item: 

 
11.5.1 – Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no respectivo conselho, em nome da 
licitante, que comprove(m):   
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11.5.1.1 – A aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e 
quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante administra ou administrou serviços 
de recepção, com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do número de empregados que serão necessários 
para suprir os postos contratadas em decorrência desta licitação; 
11.5.1.2 - Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para 
comprovar a capacidade técnica. 
11.5.2 – Certidão que comprove o registro ou inscrição na entidade profissional competente da região a 
que estiver vinculado a licitante, pertinente ao ramo de atividade objeto desta licitação. 
11.5.3 - Declaração indicando os nomes, os CPF’s e os números dos registros na entidade profissional 
competente dos responsáveis técnicos que acompanharão a execução dos serviços; 

 A recorrente ainda continua: “restou informado pelo Sr. Pregoeiro, no início da sessão, que o Atestado de 
Capacidade Técnica seria considerado sem ter o Registro no CRA e que também o registro da empresa no mesmo 
conselho não seria necessário devido o município não ter o CRA.” 
 Ocorre que a licitante traz à baila fato ocorrido no certame realizado em 20 de maio de 2021, pregão 005/21. 
Porém, no Pregão 008/22 os itens ficaram desta forma: 

11.5.1 – Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no respectivo conselho (CREA, CRA e etc...), 
em nome da licitante, que comprove(m):   
11.5.1.1 – A aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades 
com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante administra ou administrou serviços de 
atendimento, com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do número de empregados que serão necessários 
para suprir os postos contratadas em decorrência desta licitação; 
11.5.1.2 - Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para comprovar 
a capacidade técnica. 
11.5.2 – Certidão que comprove o registro ou inscrição na entidade profissional competente da região a que 
estiver vinculado a licitante, pertinente ao ramo de atividade objeto desta licitação. (Conselho Regional de 
Administração do estado da sede da empresa). 
11.5.3 - Declaração indicando os nomes, os CPF’s e os números dos registros na entidade profissional 
competente dos responsáveis técnicos que acompanharão a execução dos serviços; 
11.5.4 – Os atestados fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado deveram ter anexos a 
eles as comprovações de pagamento e dos registros dos prestadores de serviço. 

 Tal qual exposto no item antecedente, entendo que houve preclusão para a recorrente se insurgir contra o 
item atacado, já que a impugnação deveria ter sido realizada em momento oportuno, nos prazos fixados pelo edital. 
Ainda assim, esclareço que os itens tiveram apenas modificações sobre os locais de onde as empresas deveriam 
registrar os atestados e em qual Conselho a mesma deveria estar registrada. Ademais, houve a inclusão do item 
11.5.4, a fim de auxiliar os licitantes na comprovação do serviço prestado. 

 Portanto, a matéria suscitada encontra-se preclusa, razão pela qual fica mantida a inabilitação da recorrente. 

 D) Dos pedidos da empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 033.116.546-50-ME: 

 Entende-se que a empresa está inabilitada mesmo insistindo em se declarar vencedora por ter o menor 
preço, uma vez que não basta apenas ofertar o menor preço, mas também ser considerada habilitada nos moldes 
traçados pelo edital para lograr êxito no certame. 
 E quanto a remeter os autos a autoridade competente para anulação do mesmo e abertura de um novo 
certame, entende-se não haver necessidade uma vez que este processo é o segundo Pregão a ser realizado em menos 
de um ano, pois o Pregão 005/21, não obteve um vencedor devido à decisão errônea do Presidente da Câmara 
Municipal, conforme respeitável sentença proferida nos autos do mandado de segurança nº: 5003089-
73.2021.8.13.0647: 
“(...) Com estes fundamentos, confirmando a liminar inicialmente deferida, concedo a ordem pleiteada em ambas as 
ações (5003089-73.2021.8.13.0647 e 5003235-17.2021.8.13.0647) para afastar a decisão da Autoridade Coatora que 
considerou habilitada e adjudicou o objeto da licitação afeto ao Pregão Presencial nº005 da Câmara Municipal de São 
Sebastião do Paraíso, bem como qualquer contratação decorrente daquelas decisões à licitante Elaine Cristina de 
Souza - ME.” 

No mesmo sentido, reza o art. 49. da Lei federal 8.666/93:  
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Art.49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. 

 
A Autoridade competente não tem motivos para anular a licitação, pois foram seguidos todos os trâmites 

legais. Ademais, caso existissem vícios capazes de macular o edital, eles deveriam ter sido alvo de impugnação do 
edital pelos licitantes, o que não ocorreu no presente caso. 

 4 - RECURSO E CONTRARRAZÕES DA EMPRESA CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI. 
 
  Na sessão do certame, a empresa CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI apresentou vários 
apontamentos, e os mesmos apontamentos foram realizados no recurso e nas contrarrazões que abaixo seguem 
analisados e julgados: 
 

A) Alega que a empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 033.116.546-50-ME apresenta impostos inexequíveis 
em desconformidade com a Legislação vigente. 

Nesta questão o Pregoeiro julga que toda empresa é responsável pelos seus impostos a serem recolhidos de 
maneira que, quando deixa de cumprir com suas obrigações, existem órgãos competentes para resolver tais 
pendências. Inclusive a empresa, se deixar de cumprir suas obrigações com impostos federais, estaduais, municipais e 
encargos sociais, fica negativada, podendo assim ter problemas quanto à emissão de suas certidões que devem ser 
apresentadas para a Contratante, no presente caso, a Câmara Municipal. Com isso, responde mais de um item do 
recurso da empresa. 

 
B) Alega que a Licitante ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 033.116.546-50-ME não poderia participar do certame 

uma vez que é optante pelo simples nacional, que a mesma só poderia participar do item de ASG (limpeza). 
Quanto a esse item, existe legislação, como a lei Complementar 123/06, que é bem clara quando diz em seu 

Inciso XII do Artigo 17 quanto à proibição de empresas prestadoras de Serviços Contínuos de Cessão ou Locação de 
Mão-de-obra. Vejamos o que diz: 

 
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a 

empresa de pequeno porte 
I – […] 
XII – que realize cessão ou locação de mão-de-obra  
 

Por outro lado, as atividades de Vigilância Patrimonial, Limpeza e Conservação, que também são prestação de 
Serviços Contínuos de Cessão ou Locação de Mão-de-obra, ficaram de fora desta proibição, ou seja, podem ser sim 
optantes do Simples Nacional, conforme diz o parágrafo 1º desse mesmo artigo. Vejamos: 

 
§ 1º As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste artigo não se aplicam às pessoas jurídicas 
que se dediquem exclusivamente às atividades referidas nos §§ 5º-B a 5º-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as 
exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no caput deste artigo. 
 
O parágrafo 5º-C, Inciso VI do Artigo 18, diz textualmente a que estas atividades podem sim optar pelo Simples 
nacional, vejamos: 
 
5º-C. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de prestação de serviços 
seguintes serão tributadas na forma do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no 
Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser 
recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis: 
I – […] 
VI – serviço de vigilância, limpeza ou conservação. 
 
Com isto a empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 033.116.546-50-ME poderia participar do certame sem problemas. 
 

C) Alega que a empresa não cumpriu o item 11.4.1 do edital. 
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Neste caso, com a diligência foi sanada a questão e a empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 033.116.546-50-
ME atendeu o item. 

 
D) Alega que a empresa não apresentou o item 11.4.3 do edital. 

 
Neste item, a Lei 8666/93 dispõe em seu inciso I do artigo 31 o seguinte: Art. 31.  A documentação relativa à 

qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: I – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

Em consonância a isto a Resolução CFC N.º 1.418 aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa 
e Empresa de Pequeno Porte que em seu item 26 estabeleceu que: 

26. A entidade deve elaborar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas ao 
final de cada exercício social. Quando houver necessidade, a entidade deve elaborá-los em períodos intermediários.  

Destarte, diante do exposto acima, concluímos que não há dispositivo legal que dispense as pequenas 
empresas da apresentação do balanço patrimonial. Ainda temos, acerca do assunto, o jurista Sidney Bittencourt 
leciona: 

Situação sui generis ocorre no caso de microempresa, principalmente em função do tratamento diferenciado a 
ela conferido pelo art. 175 da Constituição Federal, vigindo, para essa, o Estatuto das Microempresas, que afasta a 
necessidade de possuírem demonstrações contábeis, o que não impede que o edital exija essas demonstrações 
referentes ao último exercício social, de modo a permitir uma avaliação das condições financeiras para arcar com o 
compromisso. De outra forma, entendendo a Administração licitadora que o objeto é simples e facilmente executável, 
poderá não exigir a demonstração no edital. (in Licitação passo a passo. 4ª ed. atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: 
Temas & idéias Editora, 2002, p. 158). 

Exposto acima acatamos parte do Recurso da Empresa CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI e inabilito 
a empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 033.116.546-50-ME neste item também. 

 
E) Alega que a empresa não apresentou o item 11.5.1, 11.5.1.1 e nem o item 11.5.2. 

 
Neste item a empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 033.116.546-50-ME foi inabilidade por motivos já 

elencados no julgamento do seu recurso, não restando duvidas ao julgador que a inabilitou por ter juntado 
documento novo, descumprindo o Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: ... § 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.   

 
F) Dos Pedidos da Empresa CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI: 

 
A inabilitação da empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 033.116.546-50-ME será mantida devido aos motivos 

já expostos neste julgamento. 
Quanto inquérito para apurar eventual incursão no art. 299 do Código Penal, não será realizado, uma vez que 

não se vislumbra necessidade, pois a empresa se encontra inabilitada e se, caso haja interesse da empresa CONFIARE 
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, os documentos do certame se encontram disponíveis para que, se achar necessário, 
ela faça a denúncia nos órgãos competentes para exame deste fato. 

A habilitação da empresa CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI é mantida devido ao fato de ter ela 
atendido todas as condições editalícias. 

 
5 – CONTRARRAZÕES DA EMPRESA CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI: 
 
Analisando as contrarrazões da empresa CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, não há dúvidas de que 

tudo exposto por ela já está julgado.  
Quanto à questão de realização de diligência para apurar eventual fraude no atestado de capacidade técnica 

emitido pela empresa PEDROSO CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA.(fls. 304), não há necessidade, uma vez que 
a empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 033.116.546-50-ME não foi habilitada e, caso haja interesse da empresa, os 
documentos se encontram disponíveis para, se achar necessário, a própria empresa que faça a denúncia nos órgãos 
competentes para exame deste fato. 
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6 – CONTRARRAZÕES DA EMPRESA ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 033.116.546-50-ME: 
 
Analisando as contrarrazões da empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 033.116.546-50-ME, não há dúvidas de 

que tudo exposto por ela já está julgado, somente ressalvando que, quanto às alegações de que a Câmara Municipal 
incorrerá em responsabilidade civil solidária e subsidiaria, a Lei Federal 8.666/93 é bem clara em seu art. 71, § 1º, que 
diz o seguinte:  

Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato.  

§ 1º -  A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato 
ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. (Redação dada 
pela Lei nº 9.032, de 1995). 

 
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Observados os princípios da Isonomia, da Legalidade, da Impessoalidade e da Moralidade e diante do 

exposto, levando em consideração os argumentos lançados em cada recurso e contrarrazões, bem como toda 
legislação vigente e demais doutrinas que elucidaram este julgamento, mantenho a inabilitação da empresa licitante 
ELAINE CRISTINA DE SOUZA - ME, diante dos fatos apurados tanto nas sessões do pregão 008/22 como neste 
julgamento. 

Considerando que a empresa CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI foi a segunda colocada na questão 
da fase de lances e, após a inabilitação da empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA – ME, teve sua habilitação 
conferida e analisada, atende esta todos os itens solicitados no edital.  
 

8 - DECISÃO FINAL 
 
 Diante de todos os fatos e considerações, a decisão deste Pregoeiro é em manter a INABILITAÇÃO da 
empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA - ME e declarar a empresa CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI a 
vencedora do Pregão 008/22. 
 

Importante destacar que a decisão deste Pregoeiro não vincula a decisão superior acerca da adjudicação e 
homologação do certame, apenas faz uma contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado a 
este processo, fornecendo subsídios à autoridade administrativa superior, a quem cabe a análise desta e a decisão 
final. Em caso de alteração da presente, deve se dar por decisão fundamentada. Desta feita submeto a presente 
decisão à autoridade superior para apreciação e posterior ratificação.  

 
É como decido.  

 
São Sebastião do Paraíso, 27 de maio de 2022. 

 
 
 
 

ABDU FERREIRA 
Pregoeiro 
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RATIFICAÇÃO 
 
RATIFICO nos termos do artigo 109, parágrafo 4º, da Lei n. 8.666/93 a 

decisão a mim submetida, mantendo-a irreformável pelos seus próprios fundamentos.  
    São Sebastião Paraíso, 27 de maio de 2022. 
 

LISANDRO JOSÉ MONTEIRO 
Presidente da Câmara Municipal 

 

 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/22 
 

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Sr. Lisandro José Monteiro, Presidente da 

Câmara Municipal, Autoridade Competente, usando das prerrogativas e com base no artigo 4º, inciso XXI e XXII da Lei 

nº 10.520/2002, resolve:  

1. ADJUDICAR o objeto do certame à empresa CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ: 
10.813.768/0001-38, pelo valor anual de R$ 492.813,24 (quatrocentos e noventa e dois mil oitocentos e treze reais e 
vinte e quatro centavos) para a prestação do objeto do Pregão 008/22 - Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de conservação, higienização, limpeza, portaria/vigia, atendimento e manutenção a serem 
executados de forma contínua na sede da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso com fornecimento de mãos 
de obra a serem utilizados para a efetivação do serviço, inclusive EPI’s. 

2. HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial nº 008/22, para 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conservação, higienização, limpeza, 
portaria/vigia, atendimento e manutenção a serem executados de forma contínua na sede da Câmara Municipal de 
São Sebastião do Paraíso com fornecimento de mãos de obra a serem utilizados para a efetivação do serviço, inclusive 
EPI’s., e de acordo com as exigências estabelecidas no edital e seus anexos.  

São Sebastião do Paraíso, 27 de maio de 2022. 

LISANDRO JOSÉ MONTEIRO 
Presidente da Câmara Municipal 

Edição Extraordinária por ordem da presidência. (Res. 1019/21, art. 6ª) 
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