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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisõess

RECURSO:
A ILMO SR. PREGOEIRO OFICIAL - FERNANDO OTAVIO DA CONCEICAO NASCIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO AMAPA - UNIFAP MACAPÁ - PA

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23125000460202135

A empresa VALLE SERVIÇOS EIRELI - ME, devidamente inscrita nº CNPJ (MF) n° 08.968.820/0001-83, inscrição
estadual nº 03033585-0, neste ato representada pela sua representante lega diretora administrativa DEYLANE
MARIA DE ALMEIDA AZEVEDO BERNARDO, portador do RG nº 100782 PTC AP, inscrito no CPF. 789.968.302-59, já
devidamente qualificada nos autos do Processo relativo ao Pregão Eletrônico em referência, vêm respeitosamente à
presença de V. Sª, por meio de seu representante legal in fine assinado, com fulcro no Inciso XXI, do Art. 37 da
CF/88 e e § 1º do Art. 3º da Lei nº 8.666/93, e ITEM 11- DO RECURSO , constante do Edital, interpor de modo
TEMPESTIVO – DENTRO DO PRAZO LEGAL o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, contra decisão que habilitou a
Proposta de Preço da Licitante, CNPJ 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI, pelos
fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos, requerendo que V. Sª, reconsidere a referida decisão.

I – QUANTO AO AMPARO LEGAL

a) Constituição Federal / 88 – Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)

a.1) Inciso XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações. 
a.3) Parágrafo 1 Artigo 3 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993

a.3.1) Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

a.3.2) § 1º - É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam
ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede
ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto
do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12º deste artigo e no Art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de
1991. (Redação dada pela Medida Provisória nº 495, de 2010)

b) ITEM 11 – DO RECURSO, que assim preconiza: 
11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

c) Destarte, requer a RECORRENTE, que o I. Pregoeiro, se digne a receber o presente apelo, julgando-o ao final
procedente. 

c.1) Caso seja negado o provimento do recurso, seja a presente peça levada a autoridade superior conforme
preconiza o Art. 8º – Inciso 4º e Art. 11 Inciso VII do Decreto 5.450/05, que assim estatui:

c.1.1) Art. 8º À autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas no regimento ou estatuto do órgão
ou da entidade, cabe:

c.1.2) Inciso IV - decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua decisão; 

c.1.3) Art. 11. Caberá ao pregoeiro, em especial:

c.1.4) Inciso VII - receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando
mantiver sua decisão;

II - SÍNTESE DOS FATOS
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“ Às 09:00 horas do dia 18 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 1162/2020 de04/09/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº23125000460202135, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2022.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviços
continuados de limpeza, conservação e desinfecção, INCLUSIVE JARDINAGEM, com regime de dedicação exclusiva
de mão de obra, materiais, equipamentos e utensílios, a serem executados no âmbito da Universidade Federal do
Amapá – Campus OIAPOQUE situado no município de Oiapoque-AP.. 

O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances
ofertados. ”

“Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza
o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão
às 10:33 horas do dia 22 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.”

a) A RECORRENTE em questão, declara que deposita nas mãos de V. Sª, total confiança, para que o presente
recurso venha ser apreciado e julgado procedente, haja, vista, que houve descumprimento do Edital em especial:
ITEM 7. subitem 7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

b) Senhor Pregoeiro, na reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2023, no dia 22/03/2022 09:00:29, na hora
aprazada, a sessão foi reaberta, tendo a o fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF:
83.339.556/0001-34, sido considerada a vencedora do certame, culminando, logicamente com a manifestação da
interposição de recurso por parte desta licitante, haja, vista que:

1) O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 83.339.556/0001-34, descumpriu com o
contido Subitem 7.2.1 do Edital, Tendo sua Proposta IDENTIFICADA pois conforme consta nos autos, a mesma foi
cadastrada no Sistema Comprasnet contendo a LOGOMARCA e demais dados da Empresa. Senão vejamos:

Dados Comprobatórios do Arquivo postado na data e hora registada abaixo:
83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI Planilha Custo.zip
Proposta 17/03/2022 17:24

Techos extraídos de Sua Carta Proposta:

ABRA ASPAS
BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 83.339.556/0001-34 - INSC. ESTADUAL: 15.168.901-6

Senhores, BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI, Inscrita no CNPJ sob o nº 83.339.556/0001-34,
apresenta sua proposta de preços para Contratação de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviços
continuados de limpeza, conservação e desinfecção, INCLUSIVE JARDINAGEM, com regime de dedicação exclusiva
de mão de obra, materiais, equipamentos e utensílios, a serem executados no âmbito da Universidade Federal do
Amapá – Campus OIAPOQUE.............

Valor Global da Proposta R$ 235.380,38
R$ - 232.453,71- Duzentos e trinta e dois mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos
............................

Dados Empresa 
Razão Social: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI 
CNPJ: 83.339.556/0001-34 INSC. 
MUNICIPAL: 301155 INSC. 
ESTADUAL: 15.168.901-6
Endereço: Folha 32 Quadra 08 Lote 11, Nova Marbá - Marabá/PA Fone (094) 9-9109 5344 BANCO: CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - 104 AGÊNCIA: 0683 CONTA CORRENTE: 00003393-5 Email: biocleanmaraba@hotmail.com

FECHA ASPAS

2) Sr. Pregoeiro a recorrente está irresignada com a decisão prolatada por essa nobre Comissão Julgadora, na qual,
por um equivoco ou inobservância o que é perfeitamente entendível dado a quantidade de fatos e dados a serem
analisados durante o certame, o que no momento oportuno pode e deve Rever sua Decisão, diante dos princípios
basilares da Análise e decisão deste pregoeiro e douta comissão, podendo desta forma diante do principio da
isonomia, dar aos demais licitantes o mesmo tratamento.

3) A referida decisão, I. Pregoeiro, data máxima vênia, não merece prosperar. Em que pese o habitual e
inquestionável saber técnico-jurídico dos ilustres membros dessa Douta Comissão, e o empenho em proferir um
julgamento justo, legal e adequado aos objetivos perseguidos pela VALLE SERVICOS EIRELI, na verdade,
involuntariamente, laboraram em equívocos, na exegese das clausulas editalícias, que eivam a decisão
classificatória, ora recorrida, de ilegalidade. O julgamento levado a efeito não pode e não há de prevalecer, por
medida de direito e de justiça. 

4) Queremos dizer, ainda, que em certame licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, levado a termo em 18 de
março de 2022, para Contratação de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviços continuados de
limpeza, conservação e desinfecção, INCLUSIVE JARDINAGEM, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra,
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materiais, equipamentos e utensílios, a serem executados no âmbito da Universidade Federal do Amapá – Campus
OIAPOQUE situado no município de Oiapoque-AP. a VALLE SERVICOS EIRELI , apresentou-se ao presente certame,
tendo cumprido todo rito processual, tornando-se apta a tecer o presente recurso administrativo. A recorrente mais
uma vez, declara discordância quanto à classificação da BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI, por
entender que a Douta. Comissão Julgadora, na pessoa do Sr. Pregoeiro, houve por bem habilitar a proposta
apresentada pela empresa retro mencionada, sem que a mesma tenha atendido aos requerimentos do Termo
Editalício, na sua integra. Ora, com a devida vênia, referida decisão da Sr. Pregoeiro não deve prosperar.

Diante das razões expostas e pela desconformidade da empresa arrematante com os requisitos de preços
estabelecidos no Edital, resta evidente a aplicação da desclassificação do presente Pregão junto à empresa
BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 83.339.556/0001-34, ao mesmo tempo em que
solicitamos a continuação do pregão convocando assim as próximas empresa melhor colocada no Certame para
assim apresentar sua proposta e submeter-se ao processo de julgamento da Documentação pertinente e proposta
de preço.

Dos Princípios que regem a licitação – Vinculação ao Edital. Legalidade, Impessoalidade e Julgamento objetivo. É
sabido que o edital é o ato pelo qual a Administração divulga a abertura da concorrência, fixa os requisitos para
participação, define o objeto e as condições básicas do contrato e convida a todos os interessados para que
apresentem suas propostas.

” (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella – Direito Administrativo – 13ª ed. – São Paulo: Atlas, 2001, pág. 324). O edital
vincula o agente público ao seu fiel cumprimento. Confira-se, a respeito, que tais normas estão consubstanciadas
no art. 40, da Lei 8.666/93, consagrando-se o edital como lei da licitação e cabendo à Administração ater-se a dois
objetivos básicos, quais sejam, “oferecer uma disputa com igualdade entre os licitantes e encontrar a proposta
mais vantajosa”. Assim, é de todo evidente que, uma vez considerado “lei interna da disputa” obriga tanto a
Administração, quanto os participantes ao seu cumprimento, não podendo, nenhum deles, afastar de suas
determinações. 

É de se ressaltar, ainda, que os agentes públicos e os participantes estão plenamente vinculados ao ato
convocatório. MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO em sua obra DIREITO ADMINISTRATIVO, Ed. Atlas, 2005, ás fls.
318, assim leciona com relação ao Principio da Vinculação ao Instrumento Convocatório:

Trata-se de principio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de mencionado no artigo
3 da Lei n. 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado no Artigo 41, segundo o qual a Administração não pode
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. E o artigo 43, inciso V, ainda
exige que o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avaliação constantes
do edital. O principio dirige-se tanto à administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos licitantes,
pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório - Edital; se deixarem de
apresentar a documentação exigida, serão considerados inabilitados. Quanto as propostas de preços (Art. 43,
Inciso II); se deixarem de atender ás exigências concernentes á proposta, serão desclassificados (Art. 48, inciso I).

Quando a administração estabelece, no edital, as condições para participar da licitação e as cláusulas essenciais do
futuro contrato, os faz com base nesses elementos; ora, se for aceita proposta ou celebrado contrato com
desrespeito às condições previamente estabelecidas, burlados estarão os princípios da licitação, em especial o da
igualdade entre os licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos do edital poderá ser prejudicado pela melhor
proposta apresentada por outro licitante que os desrespeitou. Também estariam descumpridos os princípios da
publicidade, da livre competição e do julgamento objetivo com base em critérios fixados no edital. (obra citada).” A
legalidade, como princípio de administração, (art. 37, caput, da CR/88), significa que o administrador público está,
em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem-comum, e deles não se
pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal,
conforme o caso. A irregularidade na proposta da recorrida fere de morte os princípios da impessoalidade
(finalidade), segundo o qual a Administração Pública deve praticar todos os atos com o objetivo de atingir o
interesse público, bem assim o do julgamento objetivo, em que a comissão julgadora deve decidir a licitação com
objetividade absoluta. Decerto que em direito administrativo deve se ter sempre o objetivo do “bem comum”, ou
seja, os interesses da coletividade se sobrepõem, e não os interesses dos particulares em detrimento da sociedade.

III – DOS PEDIDOS

Diante das razões expostas, a RECORRENTE requer desta mui digna comissão de licitação o provimento do
presente Recurso Administrativo, para reconsiderar a decisão atacada e desclassificar do presente Pregão a
empresa BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 83.339.556/0001-34
Outrossim, sendo diverso o entendimento, seja o Recurso, juntamente com os autos do processo, remetidos à
autoridade superior competente para análise e decisão final, conforme Art. 109, § 4º, da Lei 8.666/93.

Nestes termos. 
Pede Deferimento. 
Macapá – AP, 25 de março de 2022

Deylane Maria de Almeida Azevedo Brnardo
CPF: 789.968.302-50
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Sócia Proprietaria
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