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DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – 2ª 

INSTÂNCIA 

Em face da Instauração de Processo Administrativo nº 12/2021 em 

virtude da falha na prestação do serviço relativo às obrigações 

assumidas no Pregão nº 20/2021, Contrato nº 68/2021, empresa 

GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, sem 

mais a considerar, conhece-se do recurso interposto e no seu mérito 

lhe dá parcial provimento para o fim de manter a condenação, contudo, 

reforma no que toca à sanção aplicada, que deve ser a suspensão de 

contratação apenas com a entidade licitante, no caso o CISAMUSEP, 

pelo período de 6  (seis) meses. 

Maringá, 12 de abril de 2022. 

MANOEL RODRIGO AMADO 

PRESIDENTE 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

IMPUGNANTE: Ingá Administradora de Serviços Prediais EIRELI. 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2022. 

Trata-se de impugnação ao Edital 16/2022 de Pregão Eletrônico, 

realizada pela empresa Ingá Administradora de Serviços Prediais 

EIRELI. 

O edital em referência tem o objetivo de contratação de empresa para 

prestação de serviços de limpeza geral (área administrativa, 

consultórios médicos e odontológicos, centro cirúrgico, salas de 

exames, área externa, banheiros, entre outros), asseio, conservação 

predial e copeiragem, com fornecimento de mão de obra, uniformes, 

equipamentos de EPI e demais equipamentos necessários para a 

prestação do serviço para a sede do CISAMUSEP. A sessão de 

abertura dos envelopes está prevista para ser realizada em 

18/04/2022. 

A irresignação da Impugnante consiste no seguinte ponto: 

a-) exigência de escritório localizado no município de Maringá/PR. 

Note-se que a exigência em questão está fundamentada no fato de 

que com o escritório local os problemas que surgirem no decorrer da 

execução contratual poderão ser mais celeremente resolvidos, já que o 

Contratante terá acesso mais fácil ao supervisor da empresa 

Contratada, contudo, a impugnação da referida empresa deve ter 

parcial procedência. 

O acesso mais célere ao supervisor responsável também existirá se 

for alargado o raio territorial de aceitação de existência de pelo menos 

um escritório da Contratada, local em que deverá manter um 

supervisor. 

Assim, decide-se por acolher parcialmente tal impugnação e alterar o 

subitem 12.4.1 para fazer constar que o escritório exigido possa estar 

a um raio de no máximo 100 Km da cidade de Maringá/PR, com a 

redação do referido subitem ficando desta forma: 

12.4 – Junto com a Proposta Ajustada a licitante deverá 

encaminhar também: 

12.4.1 – Apresentar Declaração de que possui ou instalará 

escritório no município de Maringá/PR ou em cidade que se 

localize a no máximo 100 Km do município de Maringá/PR, 

durante o período em que o contrato estiver em vigor, com 

estrutura física e Preposto capaz de dirimir quaisquer dúvidas 

de caráter técnico, jurídico, administrativo e operacional 

originadas de sua execução; 

Diante do exposto decido por conhecer da impugnação, e no seu 

mérito dar-lhe parcial provimento para manter a exigência de 

manutenção de pelo menos um escritório com preposto para resolução 

de questões exigidas no edital, contudo, que este escritório possa 

estar dentro de um raio máximo de 100 Km da cidade de Maringá/PR. 

A correção será publicada por errata ao edital original, podendo ser 

conferida por todos os interessados no site da Entidade e no seu local 

de publicação oficial. 

Maringá/PR, 13 de abril de 2022. 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 

PREGOEIRA 

ERRATA 

EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 

ONDE SE LÊ (item 12.4.1 do Edital):  

12.4.1 – Apresentar Declaração de que possui ou instalará escritório 

no município de Maringá/PR durante o período em que o contrato 

estiver em vigor, com estrutura física e Preposto capaz de dirimir 

quaisquer dúvidas de caráter técnico, jurídico, administrativo e 

operacional originadas de sua execução; 

LEIA-SE (item 12.4.1 do Edital): 

12.4.1 – Apresentar Declaração de que possui ou instalará escritório 

no município de Maringá/PR ou em cidade que se localize a no 

máximo 100 Km do município de Maringá/PR, durante o período em 

que o contrato estiver em vigor, com estrutura física e Preposto capaz 

de dirimir quaisquer dúvidas de caráter técnico, jurídico, administrativo 

e operacional originadas de sua execução; 

ONDE SE LÊ (item 13.6 do Anexo I - Termo de Referência):  

13.6 – Manter, a partir do momento da assinatura do contrato e 

durante o período em que o mesmo estiver em vigência, escritório com 

sede em Maringá/PR com estrutura física e representante legal capaz 

de dirimir quaisquer dúvidas de caráter técnico, jurídico e 

administrativo originados de sua execução. A indicação do endereço 

deverá ser realizada através de ofício em até 30 (trinta) dias a contar 

da data da assinatura do contrato. 

LEIA-SE (item 13.6 do Anexo I - Termo de Referência): 

13.6 – Manter, a partir do momento da assinatura do contrato e 

durante o período em que o mesmo estiver em vigência, escritório com 

sede em Maringá/PR ou em cidade que se localize a no máximo 100 

Km do município de Maringá/PR, com estrutura física e representante 

legal capaz de dirimir quaisquer dúvidas de caráter técnico, jurídico e 
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administrativo originados de sua execução. A indicação do endereço 

deverá ser realizada através de ofício em até 30 (trinta) dias a contar 

da data da assinatura do contrato. 

ONDE SE LÊ (alínea xv da Subcláusula Segunda da Cláusula 

Décima do Anexo VII – Minuta do Contrato):  

xv. Manter, a partir do momento da assinatura do Contrato e durante o 

período em que o mesmo estiver em vigência, escritório com sede em 

Maringá/PR com estrutura física e representante legal capaz de dirimir 

quaisquer dúvidas de caráter técnico, jurídico e administrativo 

originados de sua execução. A indicação do endereço deverá ser 

realizada através de ofício em até 30 (trinta) dias a contar da data da 

assinatura do contrato; 

LEIA-SE (alínea xv da Subcláusula Segunda da Cláusula Décima 

do Anexo VII – Minuta do Contrato): 

xv. Manter, a partir do momento da assinatura do contrato e durante o 

período em que o mesmo estiver em vigência, escritório com sede em 

Maringá/PR ou em cidade que se localize a no máximo 100 Km do 

município de Maringá/PR, com estrutura física e representante legal 

capaz de dirimir quaisquer dúvidas de caráter técnico, jurídico e 

administrativo originados de sua execução. A indicação do endereço 

deverá ser realizada através de ofício em até 30 (trinta) dias a contar 

da data da assinatura do contrato. 

A presente errata NÃO ALTERA A DATA da sessão de abertura da 

sessão pública já designada para o dia 18/04/2022, às 09h, vez que 

não afeta a formulação das propostas, conforme previsto no § 4º do 

art. 21, da Lei Federal nº 8.666/93. 

Maringá/PR, em 13 de abril de 2022. 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 

PREGOEIRA 
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