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OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa
para prestação de serviços:
Auxiliar de Obras: atividades de conservação e limpeza de
caminhos; capinar e roçar terrenos; desobstruir estradas e caminhos;
realizar a limpeza de valetas e canaletas; quebrar pedras e transportá-
las para o local; auxiliar na montagem e desmontagem de andaimes;
limpar e guardar ferramentas, equipamentos e material de trabalho que
não exigem conhecimentos especiais; realizar tarefas auxiliares de
obras; varrição de estradas, ruas e praças.
Auxiliar de Serviços Gerais: Atividades de lavar e limpar
dependências de prédios públicos municipais em geral, escolas,
hospitais, postos de saúde, e todas as dependências dos prédios onde
funcionam as atividades administrativas municipais, tais como: com o
fornecimento de mão de obra, limpeza utilizando água, pano de chão e
produtos para limpeza, desinfetando quando necessário; varrer, raspar
e encerar pisos e assoalhos, utilizando enceradeiras e material
adequado; lavar ladrilhos, azulejos, pisos e vidraças, com auxílio de
escovas e produtos próprios; polir objetos, peças e placas metálicas,
utilizando flanelas e produto polidor; espanar móveis e vasculhar
tetos, usando espanadores e escadas; remover lixo e detritos, usando
pá, vassoura e sacos de lixo; remover, transportar e arrumar móveis,
máquinas e materiais, seguindo orientações superiores; armar e
desarmar palanques, usando material necessário; guardar e arrumar
objetos mantendo a ordem dos mesmos; transportar pequenas
encomendas e transmitir recados; informar quanto a falta de materiais
de limpeza e conservação do prédio e mobiliário; realizar serviços
externos de carga, descarga e entrega de volumes; zelar, cuidar e
guardar materiais sob sua responsabilidade, tais como, rodos,
vassouras, enceradeiras, espanadores, etc., conforme especificações
técnicas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de
referência.
ASSUNTO: análise, pelo Pregoeiro, do recurso apresentado pelos
licitantes: Santo e Souza Soluções Públicas LTDA e Victorino
Figueireido Construções e Serviços Eireli.
 
RELATÓRIO:
 
Trata se de recurso administrativo interposto pela empresa Santos e
Souza Soluções Públicas LTDA na sessão de abertura de proposta no
dia 07/01/2020 motivadamente conforme consta na Ata em face da
sua inabilitação por ausência de cumprimento da cláusula V, item 5.1,
alínea “a”, bem como por ausência de apresentação na via original da
declaração do anexo do edital.
Trata se também do recurso interposto pela Victorino Figueiredo
Construções e Serviços Eireli em face da habilitação da empresa JR
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI sob alegação de que esta
descumpriu a exigência do Edital na clausula 6, item 6.1.2, alínea “e”
que exigia a apresentação de Certidão Negativa Fiscal expedido pelo
Município de Volta Grande-MG.
A empresa Santos e Souza Soluções Públicas LTDA apresentou as
razões do seu recurso alegando que a ausência de assinatura na
proposta se trata de vício sanável conforme jurisprudência invocada e
ainda apresentou razões de recurso não interposto motivadamente
durante a sessão em face da habilitação da empresa JR
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI.
A empresa Victorino Figueiredo Construções e Serviços Eireli não
apresentou as razões do recurso interposto motivadamente durante a



sessão em face da habilitação.
A empresa JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI apresentou
CONTRARRAZÕES às razões apresentadas pela a empresa Santos e
Souza Soluções Públicas LTDA espancando-as.
 
DA FUNDAMENTAÇÃO
 
As instâncias recursais de certame licitatório são subdivididas em duas
instancias na forma do artigo 109, §04º da Lei nº8666/93.
Dessa forma, o Pregoeiro tem o múnus legal de eventual
reconsideração da decisão prolatada de inabilitação das empresas
Santos e Souza Soluções Públicas LTDA e Victorino Figueiredo
Construções e Serviços Eireli.
Diante disso, de plano, registra que a empresa Victorino Figueiredo
Construções e Serviços Eireli não apresentou razões do recurso
interposto na sessão de julgamento, motivo pelo qual o seu recurso
não deve ser CONHECIDO por ausência de regularidade formal.
Em que pese à ausência de regularidade formal, este Pregoeiro adentra
ao mérito do motivo da interposição do recurso pela Victorino
Figueiredo Construções e Serviços Eireli em louvor ao Princípio da
Legalidade.
Salvo melhor juízo da autoridade superior, a decisão de habilitação da
empresa JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI não deve ser
reconsiderada por este pregoeiro tendo em vista que a 6, item 6.1.2,
alínea “e” do Edital somente pode ser exigida em face das empresas
que eventualmente possuem sucursais ou filiais no Município de Volta
Grande-MG.
Diante disso, a empresa JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
não pode ser inabilitada por ausência de apresentação da Certidão
Negativa de Débitos Fiscais uma vez que o inciso III do artigo 29 da
Lei de Licitações tem a seguinte redação: “Art. 29.A documentação
relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso,
consistirá em: (...) III-prova de regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei”.
O artigo 29, III, Lei nº8666/93 afirma que a qualificação fiscal se
restringe a prova de regularidade fiscal com a fazenda municipal da
sede da empresa ou de outra equivalente na forma da lei.
A equivalência da sede da empresa na forma da lei somente ocorre
no caso de filiais ou sucursais.
A empresa recorrente não comprovou de forma incontroversa que a
empresa JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI tenha inscrição
cadastral ou registro na Junta Comercial de filial ou sucursal em Volta
Grande-MG.
Apesar da ausência de comprovação de inscrição cadastral ou registro
na Junta Comercial de filial ou sucursal em Volta Grande-MG, este
Pregoeiro determinou a realização de diligência para apuração da
eventual existência de filial ou sucursal da empresa JR
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI.
A apuração por meio de certidão do Auditor Fiscal do Município de
Volta Grande demonstra que as empresas licitantes não possuem filiais
ou sucursais neste Município. A par disso, as empresas licitantes
foram intimadas para comprovarem a existência de eventual existência
de filial ou sucursal neste município que por sua vez se quedaram
inertes.
Dessa forma, não há nos presentes autos nenhuma prova cabal e
incontroversa de que a empresa JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS
EIRELI tenha filial ou sucursal em Volta Grande ficando sem razão a
alegação da recorrente Santos e Souza Soluções Públicas LTDA.
Por tal razão, este PREGOEIRO não pode reconsiderar a decisão de
habilitação da empresa JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
por ausência de fundamento legal conforme disposição do artigo 29,
III, Lei 8666/93, sob pena de cometimento de violação ao Princípio da
Legalidade do artigo 37, caput, da CRFB/88 e incorrência em
Improbidade Administrativo na forma do artigo 11 da Lei 8429/92.
No que se refere a pleito de reconsideração da decisão de inabilitação
da empresa Santos e Souza Soluções Públicas LTDA, salvo melhor



juízo, melhor sorte não lhe assiste tendo em vista a previsão do edital
na clausula V, item 5.1, alínea “A” cuja redação é a seguinte:
“V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
5.1 - A proposta de preço deverá ser apresentada nos moldes do
Anexo II, contendo os seguintes elementos:
ser apresentada em papel timbrado ou em papel que contenha o
carimbo da empresa, ser datada, rubricada em todas as folhas e
assinada pelo representante legal. Não serão permitidas alternativas,
emendas, rasuras ou entrelinhas”.
O Edital tem expressão muito clara de que “...Não serão permitidas
alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas...”, por este motivo e
com fundamento no Princípio da Vinculação do Instrumento
Convocatório o pleito da recorrente não pode ser acolhido sob pena de
cometimento de violação ao Princípio da Legalidade do artigo 37,
caput, da CRFB/88 e incorrência em Improbidade Administrativo na
forma do artigo 11 da Lei 8429/92.
 
DA CONCLUSÃO:
 
Diante do exposto, NÃO RECONSIDERO a decisão de habilitação
da empresa JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI e determino
o envio a AUTORIDADE SUPERIOR na forma do artigo 109,§4º da
Lei Federal nº8.666/93.
 
Volta Grande, 17 de Janeiro de 2020. 
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