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Processo: PCR 2021/00258 
Pregão Eletrônico:  011/2021 
Interessado: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 

ESCOLARES EM DIVERSAS UNIDADES. 
 

SUGESTÃO DE ACOLHIMENTO DE RECURSOS  

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 

 

I – RELATÓRIO  

 

Por meio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa 

Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo” – Sistema BEC/SP, às 

09:01:13 horas do dia 20 de Maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro deste Órgão e 

respectivos membros da equipe de apoio, para realizar os procedimentos relativos ao 

Pregão Eletrônico em epígrafe, concernente à oferta de compra - OC 

102401100632021OC00016 conforme Ata de Realização do Pregão Eletrônico e 

documentos correlatos anexos aos autos do processo. 

 

Durante o prazo de 05 (cinco) minutos para manifestarem, motivadamente 

a intenção de interpor recurso, nos termos do subitem 6.1 do item 6 do edital, 02 

(duas) empresas manifestaram inconformismo. 

 

No sistema, a empresa FUSION SERVICOS ESPECIAIS LTDA EPP afirmou 

discordância integral quanto a desclassificação de sua proposta. 

 

Já a empresa MARCUS VINICIUS DE ARCINO alegou, sem especificar o lote 

ou empresa, que a habilitação está em desacordo com o estabelecido, no que se refere 

aos atestados técnicos, pois, segundo ela, não houve apresentação de toda 

documentação solicitada pela pregoeira. 

 

II - SÍNTESE DAS RAZÕES RECURSAIS - FUSION SERVICOS ESPECIAIS LTDA EPP e 

MARCUS VINICIUS DE ARCINO 

 

Decorrido o prazo de 3 dias úteis para os memoriais de recurso, notou-se 
que NÃO houve manifestação em campo próprio no sistema. 

 
III - SÍNTESE DAS CONTRARRAZÕES DA LLX SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E 
CONSERVACAO LTDA – ME e ÓRBITA MULTIWORK SERVIÇOS LTDA - ME 
 

http://www.cps.sp.gov.br/
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A LLX SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO LTDA – ME, ora 

Recorrida, rebate os argumentos das Recorrentes, pois acredita que o fato de elas não 

terem apresentado seus respectivos memoriais, já demonstra que não houve qualquer 

irregularidade passível de questionamento para impedir a homologação. 

 

Por fim, solicita o indeferimento dos recursos apresentados e a 

continuidade do certame. 

 

Por sua vez, a Recorrida empresa ÓRBITA MULTIWORK SERVIÇOS LTDA – 

ME, solicita a manutenção de sua habilitação, pois entende que como houve ausência 

de razões de recurso não há o que contrarrazoar. 

 

IV - DAS FUNDAMENTAÇÕES 

 

De início, convém explicar, considerando o entendimento da ilustre jurista 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro1, que “Recurso administrativo, em sentido amplo, é 
expressão que designa todos os meios postos à disposição dos administrados para 
provocar o reexame dos atos da Administração”. 

 
Por esse entendimento infere-se que o pregoeiro deve reavaliar seus atos, 

através de um reexame, a fim de se efetivar ou não as decisões anteriormente 
prolatadas, cuja fundamentação será submetida, oportunamente, à Autoridade 
Competente para apreciação e deliberação. 

 
Nesse sentido, vale ressaltar que a Administração Pública detém o 

autocontrole de seus atos visando confirmá-los ou desfazê-los, conforme sejam, ou 
não, legais, convenientes, oportunos e eficientes. 

 
O fundamento desse controle interno reside, justamente, no poder-dever 

de autotutela que a Administração Pública exerce sobre suas atividades, a esse 
respeito afirma o doutrinador Hely Lopes Meirelles 2: 

 
...é dever da Administração invalidar, espontaneamente ou 
mediante provocação, o próprio ato, contrário à sua 
finalidade, por inoportuno, inconveniente, imoral ou ilegal. 

 

 
 

 

1 Zanella Di Pietro, Maria Sylvia. Direito Administrativo, 27ª ed., São Paulo, Atlas, 2014, pág.451. 

2 Meirelles,Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro.29.ed.(atual.Eurico Azevedo et al.).São Paulo, Malheiros, 2004 pág.196. 
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Relevante destacar, inclusive, que o prazo legal disponível aos licitantes 

para declararem seu inconformismo após uma decisão ainda recorrível, comprova que 
o julgamento não se findou, razão pela qual, ao rever seus atos, ela pode e deve, se for 
o caso, exercer o juízo de retratação, nos termos do artigo 109, §4º da Lei 8.666/1993, 
que determina: 

 
§4º - O recurso será dirigido à autoridade superior, por 

intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, 
sob pena de responsabilidade. (Grifou-se) 

 
Nesse sentido, embora o procedimento licitatório tenha se dado por 

pregão eletrônico, nos termos da Lei 10.520/2002, as disposições da lei 8.666/1993 

são plenamente aplicáveis, conforme segue: 
 

Art. 9º  Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de 
pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

 
Dessarte, pela Lei 8.666/1993, notadamente, quem praticou o ato poderá 

reconsiderá-lo, contudo, por óbvio essa “reconsideração” deve ser devidamente 
fundamentada, a fim de se resguardar o interesse público, observando todos os 
Princípios constitucionais e legais inerentes ao procedimento licitatório, a qual, 
oportunamente, ainda será submetida à Autoridade Competente, respeitado os prazos 

legais previstos. 
 
Ademais, tendo em vista essa estipulação legal, quando provido o Recurso 

seus efeitos retroagem à data da decisão, como orienta o mestre e doutor Diógenes 
Gasparini, que registra em sua obra3:  

 
Provido o recurso, seus efeitos retroagem à data do ato, 
decisão ou comportamento impugnado. 

 
Pois bem. Diante da revisão de todos os atos do certame provocada pelos 

recursos, verificou-se duas situações distintas, uma relacionada ao mérito dos 
inconformismos apresentados e outra atinente à constatação efetivada pelo reexame 
das análises, a qual, especificamente, não fora indicada nas razões recursais, motivo 
pelo qual exigem uma diferenciação nas fundamentações, nos seguintes termos: 
 

 

3 Gasparini, Diógenes. Direito Administrativo, 11º Ed., Ed. Saraiva, 2006, pág.629. 

http://www.cps.sp.gov.br/
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1 – DA ANÁLISE DE MÉRITO DAS RAZÃO RECURSAIS 

 

Primeiramente, compete reiterar que a inicial manifestação de 

inconformismo das Recorrentes se deram apenas pelo sistema, dentro dos 05 minutos 

estabelecidos pelo edital. 

 

Aberto o prazo de 3 dias úteis para a apresentação das razões do recuso, 

ambas as recorrentes permaneceram inerte. 

 

Quanto ao questionado pela Recorrente Fusion (dentro dos 05 minutos no 

sistema), em revisão às análises das propostas, verificou-se que em seu caso, não 

houve qualquer irregularidade que comprometesse sua desclassificação, uma vez que 

ela, de fato, apresentou valores unitários completamente divergentes daqueles 

registrados no sistema, de modo suas planilhas de custos não condiziam com os 

valores unitários do sistema. 

 

No que tange ao alegado pela Recorrente Marcos Vinícios, registra-se que 

todas as diligências efetuadas para o julgamento de Habilitação observaram os termos 

da lei, inclusive, as Súmulas do TCESP, especificamente a de número 15, que dispõe: 

 
SÚMULA Nº 15 - Em procedimento licitatório, é vedada a exigência de 

qualquer documento que configure compromisso de terceiro alheio à 
disputa. 

 
Dessa forma, no que concerne às essas especificas alegações recursais, 

entende-se por não serem acolhidas, inclusive, diante da não apresentação dos 

respectivos memorais. 

 

2 – DAS VERIFICAÇÕES CONSTATADAS PELO REEXAME DOS ATOS 

 

Inicialmente vale registrar que o CADTERC – Estudos Técnicos de Serviços 

Terceirizados (www.cadterc.sp.gov.br) volume 15, fora o referencial de preços para as 

análises das propostas deste certame, mais, precisamente, em sua versão 8 de 

dezembro de 2020 com data base de janeiro de 2020, para prestação de serviço de 

limpeza em ambiente escolar. 

 

http://www.cps.sp.gov.br/
http://www.cadterc.sp.gov.br/
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Outrossim, o procedimento licitatório fora para a contratação desses 

serviços em 3 turnos, que se deu por meio de 7(sete) Lotes, com a participação de 

mais de 47 empresas por lote, conforme quadro extraído do sistema BEC: 

 

Nesse sentido, foram analisadas ao todo, 22 propostas, considerando, 

inclusive, aquelas que foram desclassificadas, oferecidas para o atendimento desses 

serviços que contemplam 28 Unidades de Ensino do CEETEPS. 

 
Assim, a Pregoeira e sua equipe de apoio realizaram diversas análises para 

a aceitação dos preços, sendo um deles o valor unitário de cada área na planilha de 

proposta, que contempla os seguintes espaços:  
 

1) Sala de aula 
2) Sanitários e vestiários 
3) Salas de atividades complementares (informática, laboratórios, oficinas, 
salas de vídeo e grêmio) 
4) Bibliotecas e salas de leitura 
5) Áreas de circulação (corredores, escadas, rampas e elevadores) 
6) Pátios cobertos, quadras cobertas e refeitórios 
7) Administrativas (Diretoria, vice-diretoria, secretaria, sala de coordenador e 
orientadores pedagógicos e sala de professores) 
8) Almoxarifados, depósitos e arquivos 
9) Pátios descobertos, quadra, circulações externas e calçadas 
10) Coleta de detritos em pátios e áreas verdes 
11) Vidros Externos – frequência mensal (face externa sem exposição a situação 
de risco) 
12) Vidros Externos – frequência trimestral (face externa com exposição a 
situação de risco) 
 

Perante tais serviços, verifica-se ainda as funções dos profissionais para 

cada área, e, nesse sentido, vale destacar que o valor para a função de faxineiro não 

consta apenas para os espaços indicados nos itens 9 ao 12. 

 

 

http://www.cps.sp.gov.br/


 

Administração Central 
Departamento de Material e Patrimônio 

Divisão de Compras e Almoxarifado 

Núcleo de Compras 
 

_______________________________________________________________________6/10   
www.cps.sp.gov.br  

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300 

 

 

 Para chegar a esse valor unitário, oferecido pelo licitante, é utilizada a 

planilha de composição e custos, documento esse, que constou no Anexo II do Edital, 

informação inclusive descrita no chat para reforçar o contigo no edital. 

 

Por conseguinte, são verificados: 

1 - Proposta atualizada, com os valores unitários de cada área, iis que se 

passou a fase de lances e os preços foram diminuídos; 

2- Planilha de composição de custos unitário para cada tipo de profissional 

(Faxineiro; Encarregado de faxineiro; Limpador de vidro sem exposição a 

situação de risco; Encarregado do limpador de vidros sem exposição de 

risco; Limpador de vidros – face externa com periculosidade; Líder de 

limpador de vidros – face externa com periculosidade; Varredor de áreas 

públicas e privadas). 

3- Planilha de Encargos Sociais e Trabalhista; 

4- Demonstrativo de cálculo do BDI; 

5- Resumo da composição de preços unitários; 

6- Quadro de funcionário (contemplando todas funções/cargos) e valores; 

7- Comprovante de opção pelo Simples Nacional (se for o caso);e 

8- Documentos/justificativas que compõem a proposta de preço. 

 

 

A verificação detida de todos esses documentos envolve várias e distintas 

ações, como a conferência de todas as operação aritméticas, de modo a confirmar os 

preços apresentados, confrontação das informações com CADTERC, a fim de verificar 

se as planilhas contemplam os dados relacionados a salários base, benefícios diversos 

nos termos da respectivas convenções coletivas, materiais, equipamentos, uniformes 

etc., utilizados para cada tipo de função, todos os encargos sociais e trabalhistas que 

integram os custos de cada profissional, a natureza das empresas participantes (se é 

ME/EPP- Simples Nacional), de modo a verificar os tributos que elas devem pagar 

segundo as informações registradas na proposta, enfim, todo e qualquer elemento que 

impacte no preço total da oferta, de acordo com as disposições do CADTERC. 

 

Outrossim, deve-se verificar ainda se os valores constantes em cada 

composição de custos de profissional refletem os dados do resumo da composição de 

preços, no que tange aos preços unitários e valores dos profissionais lançados na 

planilha da proposta, de forma que todos os documentos estejam com os valores 

convergentes. 

http://www.cps.sp.gov.br/
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Além disso, perante tais averiguações, sempre há a necessidade de se 

efetuar diligências para sanear as dúvidas, prerrogativa legal para esclarecer ou 

complementar as informações, a fim de se efetivar a decisão. 

 

Pois bem. Todas essas ações foram efetivadas para a análise das 22 

propostas, realizada pelo pregoeiro e pela sua equipe de apoio, formada por um único 

servidor. 

 

Ocorre que, no reexame dos atos, verificou-se que no Quadro 19 do 

CADTERC há uma diferença de valor unitário relacionada a 2 e 3 turnos, pertinentes 

às áreas de “Sala de aula”, “Sanitários e vestiários” e “Pátios cobertos, quadras 

cobertas e refeitórios”. 

 

Para os cálculos de 2 turnos, ele considerou o valor salarial equivalente a 1 

profissional na função de faxineiro, conforme verifica pelo quando abaixo: 

 

 
 

Já para os cálculos de 3 turnos, ele considerou o valor salarial equivalente 

a 2 profissionais na função de faxineiro, no entanto, apresenta apenas o número de 1 

profissional para essa função, conforme quadro: 

 

http://www.cps.sp.gov.br/
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Por conseguinte, essa discrepância do CADTERC,  impacta no valor das 

propostas, o que infelizmente não foi percebido quando da análise das ofertas para os 

lotes 02 (dois), 03(três), 04(quatro), 05(cinco), 06(seis) e 07(sete). 

 

Além disso, para o exame dos preços relacionados ao valor salarial do 

faxineiro para algumas áreas (“salas de atividades complementares” – “biblioteca e 

salas de leitura” – “áreas de circulação” – “áreas administrativa” – “almoxarifado, 

deposito e arquivos”), as quais se relacionam ao objeto do certame, tem que se utilizar 

o descrito no CADTERC para 2 turnos, uma vez que ele não disponibiliza uma planilha 

única e completa para 3 turnos, com todas as áreas necessárias para esta 

contratação, o que acabou induzindo a erro essa pregoeira, eis que se trata de uma 

análise extremamente complexa. 

 

Para demonstrar essa realidade, importante colacionar o descrito no 

mencionado caderno, que é o referencial para a análise: 

 

http://www.cps.sp.gov.br/
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Assim, tais áreas, por não estarem na planilha do CADTERC de 3 turnos, 

precisam ser analisadas com base nesse quadro, que se refere a 2 turnos. 

 

Logo, diante de todas essas constatações, entende-se pela necessidade de 

se voltar à fase de aceitabilidade de preço, que só é possível, devido às condições do 

sistema da BEC, se houver o acolhimento recursal, embora seus méritos sejam 

considerados improcedentes. 

 

Esse entendimento visa o aproveitamento de todos os atos da fase 

interna e externa até então executados, de forma a trazer eficiência para a 

Administração, pois diante da urgente necessidade da contratação desses serviços, 

que envolve, inclusive, a prevenção para impedir o contágio da doença pandêmica, 

abrir um outro processo e começar os atos do zero, só traria prejuízo ao interesse 

público. 

 

Ademais, o tempo é condição essencial para não deixar a Autarquia 

desprovida dos serviços de limpeza, de modo a manter sua continuidade, que esta 

intimamente atrelada no trabalho que o Centro Paula Souza presta para sociedade. 

 

http://www.cps.sp.gov.br/
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Portanto, não se vislumbra outra alternativa para atender o interesse 

público, senão retomar o presente certame, a fim de dar continuidade aos demais atos 

e aproveitar os que já foram executados, com base nos princípios constitucionais e 

legais da Administração Pública, em especial os Princípios da eficiência, da celeridade, 

da autotutela, com vistas a efetivar essa contratação tão essencial ao CEETEPS, ainda 

mais nesse momento de pandemia. 

  

V – CONCLUSÃO 
 

Diante do exposto, perante a falha detectada, para não perder todos os atos 

da fase interna e externa já concretizados do processo e pela necessidade iminente da 

contratação desses serviços de modo a resguardar o interesse público, sugerimos a 

retomada de etapa, de forma a voltar o certame na fase de aceitabilidade de preço. Caso 

seja esse o entendimento, considerando a única possibilidade que o sistema oferece nessa 

etapa para voltar à fase de aceitabilidade de preços, proponhamos que o recurso seja 

acolhido apenas para viabilizar a retomada do certame, embora haja o entendimento pela 

improcedência de seu mérito. 

 

Para tanto, sugerimos a retomada para os lotes 02 (dois), 03(três), 04(quatro), 

05(cinco), 06(seis) e 07(sete), em que foram apuradas as falhas descritas. 

 

Dessa forma, submetemos os autos para Autoridade Competente, com 

respeito e cautelas de praxe. 

 

Respeitosamente,  

 

São Paulo, 25 de junho de 2021. 

 

 

Raquel Hellen Figueiredo 

Pregoeira 

 

Matheus Leite da Costa  

Equipe de apoio 

http://www.cps.sp.gov.br/

