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SÃO JOÃO 
DOS PATOS 

Portal de 
Compras 

FOLHA N' 

N° PROC. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO~

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
N° 050/2022 

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL 

Tipo de Disputa: Aberto Número do Processo 130901/2022 

Tipo de Lance: Valor Global Critério de Disputa: MENORVALOR 

Data Disputa: 25/10/2022 10:00:00 Tipo de Pregão: Por Item 

Data Impug./Escl. : 20/10/2022 23:59:00 Data Fim Propostas: 25/10/2022 09:55:00 

Intervalo Lances: 100,0000 Prazo Int. Recurso: 180 minutos 

Objeto: 

' ~ntratação de empresa para a prestação de serviços de locação de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais 
(terceirizaçâol, para suprir a carência de pessoal das Secretarias Municipais de Educação e Obras. 

Às 10:00 horas do dia 25/10/2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membro: 
da Equipe de Apoio, designados pela portaria n° 12/2022 de 21 de janeiro de 2022. em atendimento à: 
disposições contidas na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto n° 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, referente ao Processo n° 130901/2022, para realizar os procedimentos relativos ac 
Pregão n° 050/2022 . O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas nc 
edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação doi 
licitantes relativamente aos lances ofertados. 
As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastre 
da proposta inicial que: conhece e concorda com todas as regras do edital, bem como todos o: 
requisitos de habilitação e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação nc 
presente processo licitatório. Declara também, que não emprega menor de idade salvo na condição de 
aprendiz (art. 7 inciso XXXIII, da CF). 

TUAÇÃO DO PREGÃO: HOMOLOGADO 

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP 

Razão Social 

JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI 

Nome Fantasia 

JFS SERVIÇOS COMBINADOS 

CNPJ 

21.351.660/0001-97 
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LOTES / ITENS 
N° 01 

Ata de Realização do Pregão Eletrônic 
N° 050/2022 

FOLHA N' 

N° PROc. 

Situação: ADJUDICADO 

~ 

Descrição: Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de mão-de-obra de 
Quantidade: 1 

Vencedor INSTITUTO VIVER 

PROPOSTAS INICIAIS' 

21.851.634/0001-28 Valor: 4.740.727,20 

Empresa Valor Unitário Valor Total Data/Hora Registro Situação 

INSTITUTO VIVER 5124028.8000 5124028.8000 24/10/202218:57:18 CLASSIFICADA 

MEGAON SOLUCOES LIDA 5119171.1200 5119171.1200 25/10/2022 08:08:47 CLASSIFICADA 

INSTITUTO DE APOIO AO 5123710.9500 5123710.9500 24/10/202216:00:25 CLASSIFICADA 

ALIANCA TERCEIRIZACAO DE 5124028.8000 5124028.8000 24/10/202216:53:13 CLASSIFICADA 

JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI 5124028.8000 5124028.8000 24/10/2022 20:17:41 CLASSIFICADA 

CLASSIFICAÇÃO

Empresa Situação Valo, 

1 JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI DESCLASSIFICADO 4399401.6000 

2 INSTITUTO VIVER ADJUDICADO 4740727.2000 

3 ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE CLASSIFICADO 5016900.000C 

MEGAON SOLUCOES LTDA CLASSIFICADO 
~ 

5085000.000C 

5 INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CLASSIFICADO 5123710.950C 

DISPUTA 

Data/Hora Lance Valor Empresa 

25/10/202210:38:39 4399401.6000 JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI 

25/10/2022 15:25:11 4740727.2000 INSTITUTO VIVER 

25/10/202210:37:39 4750000.0000 INSTITUTO VIVER 

25/10/202210:37:33 5016900.0000 ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E 

25/10/202210:34.12 5017000.0000 INSTITUTO VIVER 

25/10/202210:33:43 5019000.0000 JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI 

25/10/202210:33:32 5085000.0000 MEGAON SOLUCOES LTDA 

25/10/202210:33:19 5093000.0000 INSTITUTO VIVER 

25/10/202210:32:58 5095000.0000 MEGAON SOLUCOES LTDA 

25/10/202210:31:27 5097000.0000 INSTITUTO VIVER 
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Ata de Realização do Pregão Eletrônic 
N° 050/2022 

Data/Hora Lance Valor 

25/10/202210:31:07 5099000.0000 

25/10/202210:35:00 5100000.0000 

25/10/202210:30:56 5100000.0000 

25/10/202210:31:05 5109000.0000 

25/10/202210:30:32 5111000.0000 

25/10/202210:30:15 5113500.0000 

25/10/202210:29:36 5115000.0000 

25/10/202210:29:05 5117500.0000 

25/10/202210:27:38 5119171.1200 

25110/202210:27:38 5123710.9500 

25/10/202210:27:39 5124028.8000 

/10/202210:27:39 5124028.8000 

/10/2022 10:27:38 5124028.8000 

Empresa 

FOLHA N° 

N° PROC. 

_...`_• 
-----......,,..~„~ 

MEGAON SOLUCOES LTDA ~ -~`~°~°w <--•~._....._.,y~, ..

ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E 

JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI 

INSTITUTO VIVER 

MEGAON SOLUCOES LTDA 

INSTITUTO VIVER 

MEGAON SOLUCOES LTDA 

INSTITUTO VIVER 

MEGAON SOLUCOES LTDA 

INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA 

JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI 

ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E 

INSTITUTO VIVER 

~~..,. 
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~l/lYJkT1~i. 

MENSAGENS £' 

Data/Hora 

14/10 12:46 

25/10 10:02 

25/10 10:14 

25/10 10:18 

25/10 10:27 

25/10 10:27 

25/10 10:37 

íirri/ 10 10:40 

25/10 10:40 

25/10 10:40 

25/10 10:51 

25/10 10:59 

25/10 11:00 

25/10 11:00 

25/10 11:00 

25/10 11:00 

25/10 11:04 

25/10 11:04 

jØP'It
¡10 11:13 

25/10 11:17 

25/10 11:17 

25/10 11:18 

25/10 11:19 

25/10 11:21 

25/10 13:15 

25/10 13:47 

! 25/10 13:56 

25/10 14:01 

Origem 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Francisco Eduardo 
da Veiga Lopes 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

JFS SERVIÇOS 
COMBINADOS 
Francisco Eduardo 
da Veiga Lopes 

Sistema 

Ata de Realização do Pregão Eletrônic 
N° 050/2022 

FOLHA N° 

° PROC. 

Item Mensagem 

A situação do pregão foi alterada para: AcoIhímento de Propostas. 

Boa tarde, vamos dar início á sessão. 

01 

Antes de iniciar a etapa de lances, pedimos a todos RESPONSABILIDADE, tenham CAUTELA, nac 
sejam AFOBADOS nesta etapa trazendo transtornos futuros ao Município, considerando que temos 
visto varias empresas no calor da DISPUTA ofertar preços baixos e depois não cumprir e ainda 
solicitar DESISTENCIA, o que não vai ser TOLERADO, tenham RESPONSABILIDADE e evitem 
futuras punições. 
Senhores licitantes, informamos ao final da etapa de lances, vamos abrir negociação final, para 
negociar a redução dos preços ofertados na etapa de lances. 

A situação do pregão foi alterada para: Em Disputa. 

Disputa do Lote/Item 01 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de 
mão-de-obra d.. . aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da 
desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. 

01 
O lote/item n° 01 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de mão-de-
obra d entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance 
deve permanecer vencedor por 2 minutos! 

01 Disputa do lote/item n° 01 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de 
mão-de-obra d.. . encerrada! 

01 O arrematante do item/lote n° 01 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
locação de mão-de-obra d... foi o fornecedor com valor R$ 4.399.401,6000 ! 
Fase de disputa encerrada. Agora está disponivel no box de documentos abaixo a documentação 
de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial. Apenas a documentação das 
empresas arrematantes serão exibidos. 
COMUNICADO: Comunicamos que concluída a etapa de lances, vamos abrir negociação final, 
para negociar a redução dos preços ofertados na etapa de lances. 

01 

01 

Francisco Eduardo 
da Veiga Lopes 
INSTITUTO DE 

01 APOIO AO 
Francisco Eduardo 
da Veiga Lopes 

Sistema 

Francisco Eduardo 
da Veiga Lopes 
Francisco Eduardo 
da Veiga Lopes 

JFS SERVIÇOS 
COMBINADOS 

O Fornecedor MEGAON SOLUCOES LTDA pode enviar mensagens. 

O Fornecedor INSTITUTO VIVER pode enviar mensagens. 

O Fornecedor ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDfi 
pode enviar mensagens. 
O Fornecedor INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA pode enviar 
mensagens. 

O Fornecedor JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI pode enviar mensagens. 

Aberta a negociação do item 01 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
locação de mão-de-obra d...! 
O licitante JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 
01 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de mão-de-obra d... no loca 
de envio de lances! 

Bom dia! Nossa oferta de lance final já está no nosso limite de preços. Não temos como baixar mai: 

Diante da resposta do licitante da impossibilidade de reduzir sua proposta, vamos solicitar a 
proposta final, ja adequada aos lances. 
O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor JFS SERVIÇOS COMBINADOS 
EIRELI. Documento: Enviar proposta final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR 
ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 
(um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 
25/10/2022 13:20:00 

Foi solicitado o envio da proposta final, com prazo de até 02 (duas) horas. 

Bom dia Sr. Pregoeiro, a sessão está suspensa até este prazo (13:20hs)? 

Sim, a sessão está suspensa até o prazo para envio da proposta final, no horário retornamos para 
conferir o envio e proceder com a analise da habilitação que ja está disponível aos interessados. 

Documento enviado pelo fornecedor JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI! 

Boa tarde, vamos dar seguimento ao julgamento do processo. 

JULGAMENTO PROPOSTA FINAL: Comunicamos que a empresa: JFS SERVIÇOS 
COMBINADOS EIRELI enviou sua proposta final dentro do prazo, conforme disposto no sistema, c 
qual foi observado que a mesma não atende ao item 30 - DOS CUSTOS E FORMAÇAO DE 
PREÇOS DOS SERVIÇOS do termo de referência do edital, considerando que a proposta final não 
possui Planilhas dos Custos e de Formação de Preços, conforme legislação vigente, que comprove 
a exequibilidade dos preços ofertados, através das planilhas apresentadas, sendo a mesma 
declarada DESCLASSIFICADA. 
Não enviamos a planilha de custos e formação de preços, devido a mesma não ter siso solicitada. 
Vossa senhoria solicitou apenas a Proposta Final 
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Ata de Realização do Pregão Eletrônic 
N° 050/2022 

Data/Hora Origem Item Mensagem 

25/10 14:07 Francisco Eduardo 
Senhor licitante, a proposta solicitante incide ser COMPLE 

• ~, . ~ ., ...~ dar Veiga Lopes 

25/10 1407 Francisco Eduardo HABILITAÇÃO: Após a etapa da lances, o qual a empresa JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIREL 
da Veiga Lopes sagrou-se vencedora, foi realizado o download dos documento de habilitação e de início foi 

observado que a empresa não possui os CNAES necessários para a execução dos serviços, sendc 
eles: 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária e 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de 
recursos humanos para terceiros, considerando que a proposta é global e envolve diversas 
atividades. 

25/10 1414 Francisco Eduardo Senhor licitante, representante da empresa: JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI está ciente d~ 
da Veiga Lopes falta dos CNAE para a execução dos serviços, conforme disposto acima no relato breve da 

habilitação?. 

25/10 14:22 INSTITUTO VIVER 
Prezado senhor Pregoeiro, as alegações feitas pela empresa JFS SERVIÇOS COMBINADOS 
EIRELI não devem prosperar em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 
uma vez que este dispõe em seus itens 29 e 30 que a licitante vencedora deve apresentar as 
Planilhas dos Custos e de Formação de Preços. Ademais, a empresa não atendeu ao item 10.3 do 
edital. uma vez aue o CNPJ não possui CNAES compatíveis com o obieto contratual. 

25/10 14:30 JFS SERVIÇOS Ainda sobre a planilha. o item 30 do edital não trata solicita encaminhamento da planilha de 
COMBINADOS composição de custo. O item 30 trata sobre pagamento, atualização financeira, compensações 

financeiras e descontos 

25/10 14:35 FranciscoLopes Eduardo Item 30 do TERMO DE REFERENCIA, observe o que foi o que foi colocado aqui no chat. da Veiga 

25/10 14:40 JFS SERVIÇOS Prezado, é sabido que as atividades que a empresa tem permissão para atuar são aquelas que 
COMBINADOS constam no Contrato Social e alterações, como no caso da JFS. Ademais, a empresa possui todos 

os CNAES específicos demandados na licitação... (continua) 

25/10 14:43 Francisco Eduardo A empresa JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - nao se atentou a diversas clausulas do Edital. 
da Veiga Lopes 

25/10 1445 
JFS SERVIÇOS Neste sentido é o Acordão 1.203/2011 - plenário - Plenário: (...) A aferição da compatibilidade dos 
COMBINADOS serviços a serem contratados pela Administração Pública com base unicamente nos dados da 

empresa licitante que constam no cadastro de atividades da Receita Federal não encontra previsãc 
legal (. .) Sendo assim, a licitante encontra-se apta à execução do serviço e em conformidade com 
as exipéncias do edital 

25/10 14 46 
Francisco Eduardo Alem do mencioando item 30 do TERMO DE REFENRENCIA, tambem nao cumpriu ao item 09 do 
da Veiga Lopes edital, ao nao enviar a planilha de composição, vejamos: 

25/10 14:47 Francisco Eduardo EDITAL - ITEM 9 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
da Veiga Lopes 

25/10 14:47 Francisco Eduardo 9.15 A 
NAO entrega de todos os documentos exigidos para habilitação, inclusive proposta 

da Veiga Lopes detalhada em planilha de custo e formação de preços, no prazo determinado e com suas datas de 
validade em viqor, acarretara na inabilitação do licitante sem aviso previo. 

25/10 14:51 JFS SERVIÇOS O item 9 trata da possibilidade de se realizar diligências para comprovar a exequibilidade da 
COMBINADOS proposta. Seria, onde, o Prezado deveria nos solicitar a planilha de custos. Onde, prontamente, 

atenderíamos. 

25/10 14:57 Francisco Eduardo DECISÃO: Diante dos relatos constante no chat, o qual foram observadas as falhas da empresa 
da Veiga Lopes JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI que não atendeu ao item 30 - DOS CUSTOS E 

FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS do TERMO DE REFERÊNCIA do edital, considerandc 
que a proposta final não possui Planilhas dos Custos e de Formação de Preços, conforme 
legislação vigente, que comprove a exequibilidade dos preços ofertados, através das planilhas 
apresentadas, combinado com o item 9 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA no 
subitem 9.15, não resta ao Pregoeiro, considerando as falhas apontadas, declarar a proposta da 
empresa DESCLASSIFICADA, informando ainda que durante a análise previa da habilitação, foi 
observado que a empresa não possui os CNAES necessários para a execução dos serviços, sendc 
eles: 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária e 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de 
recursos humanos para terceiros, considerando que a proposta é global e envolve diversas 
atividades. 

25/10 15:19 Sistema 01 
O fornecedor JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n` 
01 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de mão-de-obra d.... Motivo 
Proposta desclassificada por não atender ao Edital e por falta de CNAE 
Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 01 - Contratação de 

25/10 15.19 Sistema 01 empresa para a prestação de serviços de locação de mão-de-obra d.. . é o fornecedor INSTITUTO 
VIVER. 

25/10 1520 
Francisco Eduardo Senhores licitantes, diante da DESCLASSIFICAÇAO, gostaria de chamar a segunda colocada para 
da Veiga Lopes negociação, o qual pedimos a empresa para ofertar lance. 

25/10 15:23 
Francisco Eduardo Está onde licitante: INSTITUTO VIVER. ? 
da Veiga Lopes 

25/10 15:24 INSTITUTO VIVER Senhor pregoeiro, ofertamos o valor de R$ 4.740.727,20 

25/10 15:24 Sistema 01 
Aberta a negociação do item 01 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
locação de mão-de-obra d...! 

25/10 15:24 Sistema 01 
O licitante INSTITUTO VIVER pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Contratação de 
empresa para a prestação de serviços de locação de mão-de-obra d... no local de envio de lances! 

25/10 15:25 
Francisco Eduardo foi aberta a negociação, favor fazer sua oferta como mencionou no chat, precisa registar na 
da Veiga Lopes negociação. 

25/10 15:34 
Francisco Eduardo Foi registrado o valor ofertado, grato pelo atendimento. Solicitamos agora a proposta final, ja 
da Veiga Lopes adequada ao lance, o qual abriremos o mesmo prazo para a empresa e realizaremos o mesmo 

julgamento. 

25/10 15:35 Sistema 
O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor INSTITUTO VIVER. Documento: Envia 
proposta final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação 
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Data/Hora 

25/10 15:46 

25/10 15:47 

25/10 15:48 

25/10 15:51 

25/10 15:53 

25/10 17:11 

25/10 17:12 

~10 17:12 

25/10 17:15 

25/10 17:17 

26/10 11:12 

26/10 11:13 

26/10 11:14 

26/10 11:14 

26/10 11:15 

26/10 11:15 

26/10 11:15 

10 11:19 

26/10 11:31 

26/10 14:18 

26/10 14:23 

26/10 14:33 

26/10 14:33 

Origem 

INSTITUTO DE 
APOIO AO 
INSTITUTO DE 
APOIO AO 
INSTITUTO DE 
APOIO AO 
INSTITUTO DE 
APOIO AO 
INSTITUTO DE 
APOIO AO 
Francisco Eduardo 
da Veiga Lopes 

Sistema 

Francisco Eduardo 
da Veiga Lopes 
Francisco Eduardo 
da Veiga Lopes 

INSTITUTO DE 
APOIO AO 
Francisco Eduardo 
da Veiga Lopes 
Francisco Eduardo 
da Veiga Lopes 
Francisco Eduardo 
da Veiga Lopes 

Francisco Eduardo 
da Veiga Lopes 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Francisco Eduardo 
da Veiga Lopes 
Francisco Eduardo 
da Veiga Lopes 

Francisco Eduardo 
da Veiga Lopes 

Francisco Eduardo 
da Veiga Lopes 

Ata de Realização do Pregão Eletrônic 
N° 050/2022 

Item Mensagem --•. -- 

de documentos, havendo a necessidade de enviar mais d os 
arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 25/10/2022 17:35:00 
Prezado Sr. Pregoeiro, só uma observação.: Na proposta inicial do fornecedor INSTITUTO VIVER 
foi identificado o licitante. 

01 

01 

01 

01 

01 

No item 8.8.6. informa que: Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

No item 8.8.6. do Edital informa que: Também será desclassificada a proposta que identifique o 
licitante. 
Além também de não terem sido enviadas as Planilhas de Custos e Formação de Preços, o qual 
motivou também a Inabilitação da JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI 
Ou seja, foi identificado o licitante na proposta e não foram enviadas as Planilhas de Custos e 
Formação de Preços. 
Senhor licitante INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA nao há 
identificação de licitante, o sistema nao "permite" tal idenficação, considerando que só é conhecido 
os documentos após a etapa de lances, a proposta é solicitada no edital para está junto com a 
habilitação, momento este que ja conheceremos o vencedor, por tanto, nao temos como julgar 
como erro a colocação, o texto existente no edital não pode agora atrapalhar ou desclassificar uma 
proposta. As proposta só foram e são conhecida depois da etapa de lances, até ser conhecido o 
vencedor. 

Documento enviado pelo fornecedor INSTITUTO VIVER! 

As demais alegações serão analisadas. 

Comunicamos que foi anexado a proposta fina da empresa: INSTITUTO VIVER no prazo. Diantes 
das alegações, inforamos que iremos analisar a proposta apresentada , as alegações e daremos o 
resultado do julgamento amanha, as 10:00 horas, ficando todos os licitantes avisados. 
O Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários - de todas as Planilhas de Composição de Custos 
dos quais englobam Vale-Alimentação, Vale-Transporte, etc, estão zerados. 

Bom dia, vamos dar seguimento ao julgamento do processo. 

JULGAMENTO DA PROPOSTA FINAL: Comunicamos que foi analisada a proposta final da 
empresa: INSTITUTO VIVER CNPJ N° 21.851.634/0001-28 e aceita. 
JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Comunicamos que após o envio da 
proposta final pela INSTITUTO VIVER CNPJ N°21.851.634/0001-28 foi realizado o download dos 
documentos de habilitação e realizada a analise sendo constatado que a empresa atendeu a todos 
os requisitos, sendo declarada devidamente habilitada e vencedora do certame. 

Diante do resultado do julgamento, fica aberto o prazo para manifestação. 

Fase de negociação do Lote/Item n° 01 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
locação de mão-de-obra d.. . encerrada. 
O fornecedor INSTITUTO VIVER foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 01 - Contratação de 
empresa para a prestação de serviços de locação de mão-de-obra d.. . . 

Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/10/2022 14:15:10 

O fornecedor INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA registrou uma 
intenção de recurso. Motivo: Tempestivamente temos a intenção de recurso em virtude de a 
planilha de composição de custos não atender às exigências editalícias, assim como outros fatores 
que serão demonstrados no recurso.. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras dc 
edital. 
O fornecedor JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI registrou uma intenção de recurso. Motivo: 
Venho por meio deste registrar nossa intenção de recurso contra a nossa inabilitação. Uma vez quE 
possuímos todos os CNAES específicos demandados na licitação. Encontrando-se aptos a 
execução dos serviços. E, contra a desclassificação de nossa proposta. Visto que, em momento 
algum fora solicitado a questão da exequibilidade por meio de planilha. Assim sendo, venho 
requerer que revejam a nossa inabilitação.. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as 
regras do edital. 

Boa tarde, passado o prazo para manifestação de recurso, vamos dar seguimento ao julgamento. 

MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECRUSO / JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI / 
RESPOSTA: Comunicamos à empresa JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI que suas 
alegações sao meramente protelatórias, pois já foi feito o julgamento de sua proposta e aponta a 
falha e observado também que a empresa não possui os CNAE necessários para os serviços, 
sendo devidamente debatido aqui e mostrado ao licitante, por tanto, NEGAMOS sua intenção de 
recurso, não trouxe nada de novo ou apresentou argumentos para sua intenção de recurso, apenas 
protelou o que ia foi falado e debatido. 
MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECRUSO / INSTITUTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA/ RESPOSTA: Comunicamos à empresa INSTITUTO 
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA que NEGAMOS sua intenção de recurso 
pois suas alegações são meramente protelatórias, não apresentou argumentos contundentes, 
apenas cita que "outros fatores" o qual demonstramos a seguir porque foi aceita e proposta de 
forma contundente e sem inventar outros fatores: vejamos: 
TRANSPORTE: Informamos que após consulta à assessoria jurídica e contábil do município, 
embasamos a aceitação da proposta apresentada pois o vale transporte deve ser concedido ao 
trabalhador que precisa se deslocar ao serviço por meio de transporte público. Desse modo, torna-
se facultativo tendo em vista que o Município de São João dos Patos é considerado cidade 
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Boa tarde, vamos dar seguimento ao julgamento do processo. 

27/10 1554 Francisco Eduardo Senhor licitante INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA, a decisão 
da Veiga Lopes de indeferimento à intenção de recurso foi baseada em consulta à assessoria jurídica e contábil do 

município, que apontou que as alegações não mereciam prosperar pelos motivos já citados. Desse 
modo, fica demonstrado ausente o Interesse, requisito baseado no entendimento segundo o qual 
não se permite o desenvolvimento de processos em casos nos quais é perceptível que mesmo 
diante de acolhimento da pretensão do licitante, a decisão será sem qualquer proveito prático, 
possuindo apenas efeito protelatório. 

27/10 1555 
Francisco Eduardo O interesse em recorrer se traduz no binômio necessidade/utilidade, sendo necessário quando não 
da Veiga Lopes houver outro meio de provocar a modificação do ato recorrido e útil quando o recurso tiver o condão 

de proporcionar situação mais vantajosa do que a que está sendo questionada, o que não ocorreu, 
uma vez que não atendido também o princípio da proposta mais vantajosa para a Administração 
Pública. 

/10 15:55 
Francisco Eduardo Dessa sorte, após a manifestação, imediata e motivada, do licitante acerca da intenção de recorrer 
da Veiga Lopes em um pregão, a apreciação inicial dos argumentos apresentados é de incumbência do Pregoeiro, 

o qual pode negar seguimento ao expediente, por falta do atendimento dos requisitos estabelecido: 
na normatividade. 

27/10 15:59 
Francisco Eduardo É o que podemos argumentar, pois sabemos que nao prejudicamos a interessado, fizemos o 
da Veiga Lopes julgamento, rebatemos os levantamos e seguimos o julgamento, quanto à ameaças, é um direito d~ 

empresa, as providencias que fala de serem tomadas, servirá também pra provar que realizamos o 
iulqamento dentro da normalidade e cumprindo as etapas. 

27/10 16:08 Sistema 01 O Lote/Item n° 01 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de mão-de-
obra d.. . foi ADJUDICADO. 

28/10 14:18 Sistema A situação do pregão foi alterada para: Adjudicado. 

03/11 16:29 
Francisco Eduardo COMUNCADO: Comunicamos que a empresa: JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI, insiste em 
da Veiga Lopes interpor recurso contra sua inabilitação, o qual ja foi negado aqui no chat e o mesmo enviou no e-

mail da CPL e diante da situação, o Jurídico do Município achou por bem fazer a analise do recursc 
e realizar o julgamento e juntamente com os demais setores, proferir decisão do mesmo. 

03/11 16:46 Sistema Documento enviado pelo pregoeiro: RECURSO ADMINISTRATIVO 

bfJLHA N° 

N° PROC. 

"pequena" e não dispõe de transporte público. ALIMENTAÇ • O+a aceitaçãó sé' `fif F rn pós 
consulta à assessoria jurídica e contábil do município, sendo aceita proposta apresentada pois a 
legislação trabalhista não prevê a obrigatoriedade desse pagamento. Desse modo, a norma coletiva 
confere natureza indenizatória ao auxílio alimentação e cesta básica, razão pela qual esta parcela 
não se incorpora a remuneração. Nesse contexto, o auxílio alimentação e o auxílio cesta básica têr 
natureza indenizatória. 
Desta forma, devidamente fundamentado junto as alegações dos licitantes, NEGAMOS a intenção 
de recurso dos mesmo, pois nao apresentaram argumentos suficientes, sendo mantida as decisões 
anteriormente proferidas. 
Prezado Pregoeiro, Informamos que a rejeição sumária da intenção de recurso viola o art. 4°, 
incisos XVIII e XX, da Lei n° 10.520/2022 e art. 44, do Decreto n° 10.024/2019, tendo em vista que 
cabe, nesta fase, tão somente a verificação quanto aos requisitos formais de admissibilidade do 
recurso, sendo estes a sucumbéncia, tempestividade, legitimidade e motivação. Nesse sentido, o 
pregoeiro não está autorizado a realizar análise antecipada do mérito do recurso sem que tenha 
sido oportunizada a apresentação das razões recursais, dentro do prazo legal. A jurisprudência do 
Tribunal de Contas da União é pacífica quanto a essa impossibilidade: "Não cabe ao pregoeiro 
indeferir o direito de licitante recorrer que manifestou sua intenção no campo próprio do sistema, 
exceto nos casos de manifestação de intenção de recurso que não seja imediata ou que não seja 
motivada. Totalmente incabível que o pregoeiro recuse a intenção de recurso com análise do mérito 
da motivação (como feito pelo pregoei 
pelo pregoeiro), eis que não há recurso ainda para que seja analisado o mérito da questão. Ao 
pregoeiro cabe analisar meramente a tempestividade e se foi apresentada motivação. Se o 
representante houvesse simplesmente informado "pretendo recorrer", caberia a recusa por parte dc 
pregoeiro". (Acórdão 1.615/2013-Plenário) "A rejeição sumária da intenção de recurso, no âmbito 
de pregão eletrônico ou presencial, afronta os arts. 29, 510 e 4°, incisos XVIII e XX, da Lei 
10.520/2002, e 26, 5 10 do Decreto 5.450/2005, uma vez que o registro da intenção de recurso dev 
atender aos requisitos de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não 
podendo ter seu mérito julgado de antemão." (Acórdão 5847/2018-Primeira Câmara) Sendo assim 
considerando que a intenção de recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade elencados 
pelo TCU, requer-se a reconsideração da decisão que inadmitiu sumariamente o recurso, de forma 
a receber a referida intenção, concedendo prazo de 
03 dias para apresentação das suas razões. Outrossim, caso não seja esse o vosso 
entendimento, desde logo comunicamos que serão adotadas todas as medidas legais cabíveis, 
inclusive, oficiando ao Ministério Público do Estado e ao Tribunal de Contas. 

03/11 17:17 
Francisco LopesEduardo NOTA: Comunicamos que foi enviado o recurso por e-mail à empresa: INSTITUTO VIVER 
da Veiga 

07/11 11:58 
Francisco Eduardo COMUNICADO: Bom dia. Comunicamos as empresas interessadas que foi realizado o julgamento 
da Veiga Lopes do RECURSO, sendo o mesmo NEGADO, o qual segue o teor do julgamento e decisão. 

07/11 11:59 Sistema Documento enviado pelo pregoeiro: JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

07/11 16.05 Sistema A situação do pregão foi alterada para: Homologado. 
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ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE 

Contato: MAYARA COSTA 

ALIANÇA SERVIÇOS E 

(85)992410502 

Nome Fantasia CNPJ 

33.702.906/0001-07 

atiancaservicos980@gmail.com 

INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA IADVH 

Contato: LUIS CARLOS (98)999731453 

21.843.341/0001-07 

luiscarlos.ribeiro@iadvh.org.br 

INSTITUTO VIVER INSTITUTO VIVER 21.851.634/0001-28 

Contato: ENIO DA SILVA ROCHA (98)987284488 andressajuridico@iviver.org.br 

JFS SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI JFS SERVIÇOS COMBINADOS 21.351.660/0001-97 

Contato: JACKSON FERRAZ DE SOUSA (77)999019816 jfsservicos2l@gmail.com 

MEGAON SOLUCOES LTDA 

^ntato: MARCIONILIA 

MEGAON SOLUCOES 10.675.963/0001-49 

(86)988280069 setorlicitacaoempresa@gmail.com 

Francisco Eduardo da Veiía Lopes/Pregoeiro 

L I Ì 
i cenl F ahi 

áná No~et"~ j~l Correa/Egqu p de Apoio 
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