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Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se o 
reuniram- se o Pregoeiro deste Órgão e Equipe de Apoio, designados pelos Decretos nº 016 de 
03 de Fevereiro 2021 e alterações, regido de acordo com a Lei nº 10.520/2002, Lei 
Complementar nº 123/2006 e a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e pelo Decreto Municipal nº 
094/2020 para, no endereço eletrônico www.bllcompras.org.br, nos termo da convocação de 
aviso de licitação, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico Para Registro de 
Preços nº 000024/2021, referente ao Processo nº 027161/2020, objetivando a  CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S OB O REGIME DE 
EXECUÇÃO INDIRETA DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS. Inicialmente,
cabe mencionar que juntamos nos autos deste processo administrativo ás fls. 994/1321 as 
documentações da licitante convocada na Ata de Convocação II divulgada no dia 21/09/2021. 
Posterior a isso esse Pregoeiro e a Equipe de Apoio realizou a análise das documentações de 
habilitação, com exceção das documentações de análise técnica (Eng. Segurança do trabalho e 
Contabilidade). Logo encaminhamos os autos a Secretaria de Educação conforme consta ás fls. 
1322, para que se proceda com a análise de Qualificação Técnica conforme disposto nas alínea 
"b" e "c" do item 12.5.3 e quanto os itens 12.5.4, 12.5.5 e suas respectivas alíneas. 
Oportunamente resta mencionar, que a análise do item 12.5.5- Qualificação Econômico-
financeira  e suas alíneas deverão ser analisados exclusivamente por profissional que detenha 
conhecimento/formação na área em estudo. Solicitamos que seja dado parecer conclusivo 
quanto atendimento dos critérios de qualificação contido no Edital. Assim, a Secretária remeteu 
os autos para análise da engenheira de segurança do trabalho, com consta ás fls. 1324/1325, 
onde a mesma solicitou que realizássemos diligencia ao licitante para apresentar esclarecimento 
quanto o apresentado no relatório. Com isso realizamos as diligencias para as empresas 
EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI e JFL SERVIÇOS EIRELI, solicitando as 
documentações de habilitação em seu original e/ou autenticada e encaminhamos a 
manifestação da engenheira para que a mesma encaminhe as consideração. No prazo 
estipulado a licitante apresentou as justificativas e documentações autenticadas conforme consta 
ás fls. 1329/1349 o protocolo. Nesse interim, encaminhamos os autos a Secretaria para que 
análise das justificativas apresentada pela licitante. Em seguida a Engenheira de Segurança do 
Trabalho se manifesta ás fls. 1352/1353, onde em síntese dispõe: "Ambas empresas mantiveram 
os valores de salários, previsão de hora extra, pre visão de insalubridade (para auxiliares de 
serviços gerais), itens que fazem parte da Composiç ão da Remuneração, mantiveram também os 
Encargos Sociais Básicos incidentes sobre a remuner ação e a Tributação. Os demais itens que 
foram alterados, não são valores fixados por instru mento legal, as empresas têm liberdade para 
defini-los, apesar de não ter apresentado Memorial de Cálculo as empresas afirmaram conseguir 
executar de forma satisfatória os serviços a serem prestados." Com isso deixando visível que as 
licitantes atenderam o disposto no Edital. Quanto a análise financeira a contadora se manifesta 
em síntese: "A empresa EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI no Lote 2,  atende a Qualificação 
Econômica- Financeira do item 12.5.5 alínea "a, b, c e d" relatório constante ás fls. 984/985, e ás 
fls. 1326/1327 que em síntese descreve: "A empresa JFL SERVIÇOS EIRELI  no Lote 1, atende a 
Qualificação Econômica- Financeira do item 12.5.5 a línea "a, b, c e d". Deste modo fica as 
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licitantes HABILITADAS em seus respectivos lotes JFL SERVIÇOS EIRELI no lote 01 e 
EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI no lote 02. Em seguida, foi comunicado aos licitantes 
quanto ao julgamento da HABILITAÇÃO, sendo neste momento dada a oportunidade para 
manifestação quanto a intenção de apresentação das razões de recursos via sistema eletrônico, 
sendo no prazo de 30 minutos, conforme os dispostos na cláusula 13 do edital. Assim sendo, 
manifestou a intenção a empresa no LOTE 01- EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI
manifestando (venho manifestar interesse em recurso pela nossa i njusta desclassificação do Lote 
1); PRESTAX TRADE SERVICE EIRELI  manifestando (Manifestamos intenção de recurso, pois a 
empresa declarada vencedora não apresentou proposta  exequível deixando de constar itens 
pertinentes a planilha de composição, além de não c umprir com os requisitos de habilitação. Em 
nossa peça recursal estaremos mostrando como essa h abilitação é equivocada.) SERVILIMP 
SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA E PP manifestando (TEMOS  
INTENÇÃO DE RECURSOS POIS  A  PLANILHA  NÃO  ESTA  EM CONFORMIDADE COM  O EDIATL  
E  NÃO  FOI  LANÇADO  DRS  CONFORME  DETERMINA  A  CLT). No LOTE 02- CONSERMA 
SERVIÇOS MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA  manifestando (Manifestamos intenção de 
recurso tendo em vista que a empresa EMBRAED declar ou não ser ME/EPP, porém participou do 
certame no sistema como ME/EPP, retirando o direito  de outras empresas de serem convocadas 
pelo benefício da LC 123/2006.). Dessa forma, fica concedido o prazo de 03 dias para 
apresentação de recursos, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentarem 
as contrarrazões de recurso, conforme o Artigo 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/2002. Nada mais 
havendo a tratar, encerra-se a sessão e será aguardada a apresentação das razões de 
recursos. Solicito que seja sempre acompanhada as mensagens que serão enviadas a todos 
pelo chat, sendo de responsabilidade dos licitantes o acompanhamento do procedimento 
licitatório.

Mezaque da Silva José Rodrigues                     Adelita Alves de Almeida                 
Pregoeiro Oficial                                                 Apoio

Dinalva Costa C. da Silva                                  Rômulo Brandão Fernandes
Apoio                                                                  Apoio
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