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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

RECURSO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC

 Pregão Eletrônico Nº 12/2019
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM
 MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA., já qualificada nos autos do procedimento licitatório acima em

destaque, por seu representante legal ao final nomeado e assinado, vem à presença de Vossa Senhoria para,
tempestivamente, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO contra a sua desclassificação, fazendo-o em
conformidade com o artigo 109, inciso I, letra “a”, da Lei Federal nº 8666/93, expondo e requerendo, para tanto, o
que segue.

 A MM AMBIENTAL teve a sua proposta recusada sob a alegação de ter apresentado a planilha de composição de
preços em desconformidade com o solicitado em edital, não cotando a quantidade de 61 postos de servente e
alterando os percentuais dos módulos 4.4, 4.5 e Quadro Resumo do Módulo 4.

 Conforme explicitado com clareza no Anexo I do edital (Especificações dos Serviços), “as quantidades de serventes
de limpeza são estimadas (nosso grifo). Os serviços de limpeza serão contratados com base na área a ser limpa”.

 O edital, portanto, deixa absolutamente claro que o Senac visa a contratação de serviço para a limpeza e
manutenção de determinada metragem quadrada. O contingente de serventes deveria, portanto, ser dimensionado
com base na produtividade das equipes de cada empresa participante do certame. E assim o fez a MM AMBIENTAL,
baseada na metodologia de trabalho aplicada a seus colaboradores, desenvolvida em mais de sessenta anos de
experiência do grupo empresarial no qual se insere.

  
Relativamente à alteração dos percentuais dos módulos 4.4, 4.5, temos a esclarecer que os percentuais informados
na proposta consideram a realidade da MM AMBIENTAL, pois cada empresa tem suas próprias características de
composição de custos. As empresas devem, necessariamente, observar os encargos aos quais estão sujeitas. O
não respeito a esse preceito básico implicaria em desnecessário e indevido ônus adicional para o Senac.

  
A alteração dos percentuais do Quadro Resumo do Módulo 4 são decorrência das alterações realizadas nos módulos
4.4 e 4.5.

  
 
Pedido

  
Confia-se que Vossa Senhoria reconsiderará a decisão, de modo que seja habilitada como vencedora a ora
recorrente, consoante todas as razões aqui desfiladas.

  
Caso a decisão recorrida seja mantida nos moldes em que proferida, requer-se seja o presente recurso remetido à
autoridade superior, esperando a signatária seu integral provimento.

  
Ao assim agir e decidir, Vossa Senhoria estará produzindo, como sempre, a costumeira Justiça e produzindo o
melhor bom senso administrativo.

  
Termos em que

 Pede Deferimento
 Brasília, 28 de março de 2.019

 _______________________________________
 MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
 Paulo José F. Ferreira

 Diretor
  Fechar


