
DECISÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

SALVADOR ,11 DE JULHO DE 2018. 

PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  006/2018  –  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  NA

PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  INTERMEDIAÇÃO  DE  MÃO  DE  OBRA  SUBORDINADA  DE

CONSERVAÇÃO  E  LIMPEZA,  COPA  E  MANUTENÇÃO  NO  EDIFÍCIO  SEDE  DO  TRIBUNAL  DE

CONTAS DO ESTADO DA BAHIA.

Ref.: Recursos apresentados pelas empresas ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS EIRELI – ME

e EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI, nos autos do Pregão Eletrônico nº 006/2018,  contra a

decisão que declarou vencedora a empresa RMR SERVIÇOS LTDA.

1 – DO MÉRITO DOS RECURSOS

Insurge-se a ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS EIRELI – ME, primeira recorrente, quanto à

habilitação  da  empresa  RMR  SERVIÇOS  LTDA.  Em  apertada  síntese,  questiona  a  ausência  das

Declarações  previstas  nos  itens  19.5.5  (Declaração  de  Compromissos  Assumidos)  e  19.6.3

(Comprovação de Pessoal Técnico) do Edital. 

Foram  essas  as  razões  do  Recurso  impetrado  pela  empresa  ALFA  COMERCIO  DE  LIVROS  E

SERVICOS EIRELI – ME.

A segunda recorrente, EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI, insurge-se contra a Classificação da

empresa RMR SERVIÇOS LTDA, alegando que a composição de sua planilha de preços se encontra em

desconformidade com a formulação da composição de custo disposto no edital, por trazer proposta em

desacordo com os salários base e encargos sociais mínimos previstos na Convenção Coletiva, além de

discrepância no cálculo de equipamentos fornecidos.

Foram essas as razões do Recurso impetrado pela empresa EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI.

2 - ANÁLISE DO PREGOEIRO 

O  Edital  de  Licitação  prevê,  em  seu  item  19.5.5,  a  necessidade  de  apresentar  Declaração  de

Compromissos Assumidos, como meio de demonstrar capacidade econômico-financeira  de cumprir  o

quanto acordado. 

Em virtude do apontamento da ausência da dita declaração em manifestação de interesse de recorrer

apresentada pela empresa ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS EIRELI – ME, o Pregoeiro, em

acordo com orientação do TCU e com fulcro no art.78, § 6º, da Lei 9.433/05, diligenciou junto à RMR

SERVIÇOS LTDA para normalizar a situação.

Em 03/07/2018, a empresa  RMR SERVIÇOS LTDA apresentou a referida declaração, de modo que o

Pregoeiro verificou que o índice apresentado não atende às exigências editalícias, tendo em vista que a

soma dos seus contratos vigentes na data totalizava R$1.344.353,02 e o Índice de Patrimônio Líquido

(R$62.13,26) sobre 1/12 avos do referido total é de 0,56, quando deveria ser superior a 1.



A  empresa  RMR  SERVIÇOS  LTDA  protocolizou,  ainda,  no  dia  10/07/2018  (tempestivamente),  o

documento  autuado  nesta  Corte  de  Contas  sob  o  nº  TCE/004774/2018  apresentando  as

CONTRARRAZÕES aos Recursos Administrativos interpostos, aduzindo, em apertadíssima síntese, que

a formação de planilha e devidos ajustes ocorreram de forma legal e respeitando a isonomia, bem como

que foram apresentados todos os documentos estritamente necessários, e requerendo o desprovimento

dos Recursos com consequente confirmação da decisão a quo.

De todo o exposto, verifica-se que os argumentos apresentados pela primeira recorrente, em parte, têm

razão, motivo pelo qual, fazendo jus ao princípio da autotutela, julgo procedente o recurso, reformando

minha decisão para  INABILITAR a e  mpresa RMR SERVIÇOS LTDA por descumprir o item 19.5.5 do

Edital do Pregão Eletrônico n. 006/2018.

Desse modo, observa-se que, acatado o Recurso e inabilitada a empresa, ficam prejudicados os demais

quesitos dos Recursos Administrativos interpostos, por evidente   perda de objeto.

Por fim, informo que será comunicada via sistema a data designada para o prosseguimento do certame.

Salvador, 11 de Julho de 2018.

Carlos Magno Rehem Dantas

Pregoeiro Oficial.


