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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA. 

Concedente: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 

Setentrião Paranaense.  

Tomador: Hospital Santa Rita – Associação Beneficente Bom 

Samaritano. 

Objeto: Desenvolvimento de atividade prática a médicos residentes na 

área de Coloproctologia, regularmente matriculados no Programa de 

Residência Médica do TOMADOR, visando o aperfeiçoamento técnico-

profissional, através de práticas compatíveis com a natureza e o 

âmbito do curso para os médicos residentes regularmente 

matriculados no referido programa. 

Prorrogação: O prazo de execução do Termo de Convênio de 

Cooperação Técnica originário será prorrogado por 12 (doze) meses, 

período compreendido de 20/04/2022 a 20/04/2023. 

Data da Assinatura: 01 de abril de 2022. 

Foro: Maringá – Paraná. 

Maringá, em 01 de abril de 2022. 

JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção 

das melhores propostas para a contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com 

fornecimento de peças, acessórios e componentes, caso necessário, 

nos equipamentos oftalmológicos do CISAMUSEP, destinado 

exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar nº 

123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar nº 

147/2014. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 

03 de junho de 2022, às 09:00h. 

LOCAL:  https://www.gov.br/compras/pt-br/ 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço Global. 

PREÇO MÁXIMO: R$ 47.403,78 (quarenta e sete mil quatrocentos e 

três reais e setenta e oito centavos). 

Informações complementares e o Edital completo poderão ser 

adquiridos na Rua Adolpho Contessotto, nº 620 Maringá/PR – Fone: 

(44) 3123-8300 – Gerência de Compras e Licitações ou pelo site 

www.cisamusep.org.br 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico n.º 16/2022 

RECORRENTES:  MB SERVICE EIRELI 

  SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA 

  RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 

OBRA PRIMA S/A TECNOLOGIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 

  PARANÁ LIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

EIRELI 

Trata-se de recursos administrativos interpostos pelas empresas acima 

nominadas contra suas desclassificações e contra a classificação da 

primeira colocada, no Pregão Eletrônico n° 16/2022, cujo objeto é a 

seleção das melhores propostas para a contratação de empresa 

especializada 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 proteção individual - EPI - e de mais 

equipamentos necessários à perfeita execução do serviço, visando a 

obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene nas 

dependências do CISAMUSEP - Maringá/PR, de acordo com as 

especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos,  

Examinando os respectivos recursos passa-se a expor abaixo as 

medidas adotadas e as ponderações formuladas que fundamentam 

esta decisão. 

DO RESUMO DAS RAZÕES APRESENTADAS 

Os recursos foram apresentados na sessão quando todas as 

concorrentes estavam presentes e algumas manifestaram suas 

intenções de recorrer e de fato o fizeram da seguinte forma: 

MB SERVICE EIRELI: “Registramos nossa intenção de recurso pela 

Inabilitação da licitante, uma vez que entendemos que o julgamento 

não está em conformidade com os fatos e com a legislação vigente, 

sendo que os atestados apresentados são pertinentes, compatíveis e 

de maior complexidade tecnológica, além de termos apresentado a 

Declaração de não vistoria, conforme restará demonstrado nas razões 

recursais”. 

SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA: “Em face da nossa 

equivocada inabilitação, a empresa SM Service System Terceirizados, 

manifesta intenção de recurso, uma vez que: Diligência simples 

poderia sanar as dúvidas acerca das documentações apresentadas e 

demais observações à serem explanadas em peça recursal”. 

RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA: “Sr. Pregoeiro, manifestamos 

intenção de recurso por entender que o atual licitante habilitado possui 

em sua planilha de formação de preços valores que não condizem com 

a realidade referente a percentuais estimados, a fim de manter o 

processo licitatório isonômico”. 

OBRA PRIMA S/A TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE 

SERVIÇOS: “Manifestar intenção de recurso quanto a empresa 

declarada habilitada e vencedora por não atender os itens do Edital, 

em especial o item 13 e demais documentos de habilitação, não 

deixando de se manifestar e suas razões quanto aos demais itens do 

edital, os quais serão analisados com mais calma pela recorrente, 

após análise detalhada de tudo que foi apresentado pela empresa 

vencedora”. 

http://www.cisamusep.org.br/
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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

PARANÁ LIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI: “Manifestamos 

recorrer contra a nossa desclassificação, tendo em vista que o 

documento citado no momento de cadastramento da proposta 

encontrava-se vigente, além disso trata-se de documento que não 

consta no rol de documentos exigidos na Lei. Por ser medida de direito 

e justiça e amparado pelo entendimento do TCU que afirma que 

intenções de recurso motivadas ano podem ser ignoradas, pedimos 

deferimento para apresentação de nossa pela recursal”. 

Aberto prazo para apresentação de razões, apenas as concorrentes 

Paraná Limp Serviços Terceirizados EIRELI e a empresa Obra Prima 

S/A Tecnologia e Administração de Serviços o fizeram no prazo legal 

estipulado, sendo que as demais não encaminharam razões. 

A empresa Paraná Limp Serviços Terceirizados EIRELI foi inabilitada 

por faltar em sua documentação a certidão, dentro do prazo de 

validade, simplificada para demonstrar sua condição de microempresa. 

Sobre os fundamentos que levaram à sua inabilitação, em suas razões 

se manifesta no sentido de que a certidão juntada teria sido emitida em 

14/01/2022 e que inicialmente a sessão de abertura do certame estaria 

prevista para 15/04/2022, data em que a certidão ainda estaria válida, 

contudo, a sessão foi redesignada e que por conta desse ato é que 

sua certidão venceu. Alega, ainda, que se trata de documento não 

exigido pela Lei 8.666/93 e que teria prerrogativa de lhe ser concedido 

prazo para substituir a certidão apresentada, já que vencida. 

Já o recurso a empresa Obra Prima S/A Tecnologia e Administração 

de Serviços visa atacar documentos, em especial a planilha de 

formação de preço da empresa que terminou a fase de lances em 

primeiro lugar (VP de Oliveira Serviços EIRELI) e, resumidamente, 

alega que a planilha da empresa melhor colocada o tempo 

comprovado por atestados de capacidade técnica, argumentando que 

o edital exigia 3 anos e que a documentação juntada pela referida 

empresa comprova apenas 2 anos; ainda, que na planilha de formação 

de preço, no item referente auxilio alimentação não foi previsto, na 

planilha, o pagamento, também, no período de férias; alega, também 

que na planilha de formação de preço não foi previsto a gratificação 

hospitalar prevista no item 02.01 da Cláusula Terceira da CCT da 

categoria; e por fim, que a empresa com o melhor preço não previu o 

adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%), tendo-o 

previsto, apenas, no grau mínimo (20%), com o que sua planilha 

estaria equivocada no preenchimento. 

DO RESUMO DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS 

Apenas a empresa VP de Oliveira Serviços EIRELI apresentou 

contrarrazões. Trata-se de empresa que após a fase de lances restou 

classificada em primeiro lugar e suas contrarrazões assim está 

articulada em relação ao recurso da empresa Obra Prima S/A 

Tecnologia e Administração de Serviços. 

Com relação à sua não comprovação de período mínimo por meio de 

atestado de capacidade técnica ela sustenta que o contra firmado com 

o 5º Comando do Exército de Curitiba já dá conta de comprovar tal 

período, já que firmado em 03/03/2017. 

Com relação ao vale alimentação no período das férias a empresa 

alega não ter cotado por não ser possível aferir neste momento se o 

referido direito seria ou não preenchido pelo empregado, o que só 

seria possível aferir quando do preenchimento dos requisitos para sua 

concessão. 

Sobre o percentual de insalubridade alega que cumpriu o edital que ali 

previa o adicional de 10% e que no decorrer da prestação de serviço 

seria encomendado laudo para aferição correta do grau, também 

conforme autorizaria o edital. 

Sobre o recurso interposto pela empresa Paraná Limp Serviços 

Terceirizados EIRELI argumenta que a decisão da pregoeira foi 

acertada, pois, a referida empresa não cumpriu os requisitos exigidos 

pelo edital. 

DA ADMISSIBILIDADE 

os recursos foram interpostos obedecendo os requisitos previsto em 

lei, e posteriormente foram arrazoados apenas os recursos das 

empresas Paraná Limp Serviços Terceirizados EIRELI e Obra Prima 

S/A Tecnologia e Administração de Serviços. 

A empresa RPL Engenharia e Serviços Ltda ainda na sessão, após 

apresentar a manifestação recursal acabou declinando de seu recurso, 

o que configura evidente desistência. 

As demais recorrentes não apresentaram razões recursais. 

Assim admite-se e conhece-se, apenas dos recursos interpostos pelas 

empresas Paraná Limp Serviços Terceirizados EIRELI e Obra Prima 

S/A Tecnologia e Administração de Serviços. 

Em razão da ausência de apresentação de razões pelas demais 

recorrentes tem-se como não admitidos tais recursos, configurando 

flagrante desistência dos mesmos. 

DO MÉRITO 

DO RECURSO DA EMPRESA PARANÁ LIMP SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS EIRELI 

Sobre o prazo a certidão simplificada vencida a Recorrente alegou que 

a certidão juntada teria sido emitida em 14/01/2022 e que inicialmente 

a sessão de abertura do certame estaria prevista para 15/04/2022, 

data em que a certidão ainda estaria válida, contudo, a sessão foi 

redesignada e que por conta desse ato é que sua certidão venceu. 

Alega, ainda, que se trata de documento não exigido pela Lei 8.666/93 

e que teria prerrogativa de lhe ser concedido prazo para substituir a 

certidão apresentada, já que vencida. 

Sobre o fato da certidão ter vencido por culpa da entidade licitante, sob 

o argumento de que se a sessão fosse averta no prazo inicialmente a 

certidão estaria dentro do prazo de validade tem-se que considerar o 

seguinte. 

A afirmação em questão não é verdadeira, pois, a certidão já estava 

vencida antes de 15/04/2022. Veja que o edital exigia que a certidão 

simplificada estivesse dentro do prazo de 90 dias da sua emissão, o 

que não ocorreria mesmo que a sessão tivesse sido mantida para 

15/04/2022. 

De 14/01/2022 se contados 90 dias o prazo de validade da certidão 

para fins do edital seria 13/04/2022, isto é, antes da data da abertura 

da sessão que seria em 15/04/2022. Ressalte-se que a validade 

prevista no edital é contatada em dias e não em meses, o que não 

tornaria o desfecho diferente, visto que se contados em meses o prazo 

http://www.cisamusep.org.br/
mailto:diariooficial@cisamusep.org.br
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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

de vencimento seria 14/04/2022, de modo que já em 15/04/2022 

estaria, também, vencida. 

Assim, é fato que a certidão está vencida e não atende o disposto no 

item 1.4.8.2 do edital. 

Não obstante isso verifica-se que houve um equívoco na análise de tal 

ponto durante a sessão, visto que a documentação ora discutida não 

se trata de documentação de habilitação jurídica. 

Veja que o edital arrola no item 11.4.1 e seus subitens alguns 

documentos que servem para promover a habilitação jurídica e a 

certidão em questão não está lá, sendo apenas exigida no item 11.4.7 

e seu segundo subitem para comprovação da condição de 

microempresa ou empresa de pequena e assim poder gozar dos 

benefícios que a Lei Complementar 123/2006 concede a tais pessoas 

jurídicas. 

Assim, a empresa Paraná Limp não deveria ter sido desclassificada, 

mas apenas ter desconsiderada a sua condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, passando a concorrer com uma empresa 

normal, não submetida aos benefícios previsto na legislação nacional 

para as ME e EPP. 

Desta forma, merece procedência o recurso da referida empresa. 

Com a procedência do seu recurso não quer dizer que 

automaticamente ela se torna vencedora, mas sim que o procedimento 

deve voltar à fase em que ela foi desclassificada e analisar sua 

proposta à luz e outras propostas também consideradas, contudo, sem 

conceder a ela os benefícios próprios das Me e EPP já que com a não 

apresentação da certidão dentro do prazo de validade, fica afastada a 

sua participação com o aproveitamento de tais privilégios. 

Por fim, não faz jus a Recorrente a abertura de prazo para 

apresentação de certidão, visto que tal documento não se enquadra 

naqueles previstos no art. 43, § 1º da LC 123/2066 que menciona 

apenas a regularidade fiscal e trabalhista. 

DO RECURSO DA EMPRESA OBRA PRIMA S/A TECNOLOGIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 

Sobre o atestado de capacidade técnica da empresa que terminou em 

primeiro lugar na fase de lances a Recorrente não possui razão. 

Verifica-se da documentação da empresa vencedora que eles 

apresentaram atestados de capacidade técnica suficiente para atender 

a exigência do edital, posto, apresentaram atestado referente a 

prestação de serviços para o Exército Brasileiro – Base de 

Administração e poio da 5ª Região Militar, quando lá firmaram contrato 

em 03/03/2017 e prestaram serviços no local pelo menos até 

02/03/2019 (2 anos), e ainda, atestado de prestação de serviços para 

a Câmara Municipal de Paranavaí/PR de pelo menos 06/01/2020 até 

06/01/2022 (2 anos) o que já chega à somatória de 4 anos, sendo que 

o edital exigia comprovação de pela menos 3 anos. Assim, a empresa 

vencedora cumpriu o referido requisito. Improcedente o recurso neste 

ponto. 

Sobre a contagem do vale alimentação também no período de férias, o 

que em tese a vencedora não teria considerado, segundo a 

Recorrente, também não assiste razão, posto que em análise à 

planilha verificou-se que o auxilio alimentação foi considerado para um 

período de 20 meses, ora se o contrato tem previsão de vigência para 

20 meses, é certo que todos os meses foram contemplados, ou seja, 

inclusive os meses em que os funcionários estrão em férias. Assim, há 

previsão, na planilha de que o vale alimentação incida, também, no 

período de férias, com o que resta improcedente a pretensão recursal 

neste ponto. 

Por fim, sobre o percentual a ser considerado como adicional de 

insalubridade, alegou a Recorrente que a vencedora, em sua proposta 

consignou percentual de grau médio (20%), quando na verdade 

deveria consignar percentual máximo de 40%. 

Não assiste razão, também, neste ponto. 

O grau de insalubridade é estabelecido por meio de laudo a ser 

realizado pela área de medicina do trabalho, documentação que a 

empresa vencedora deverá apresentar após iniciar os trabalhos, 

quando então poderá ser aferido o grau apropriado do referido 

adicional. 

Neste sentido a própria Recorrente reconhece que a questão já estava 

disciplinada no edital quando argumenta que não que se falar que o 

edital deveria ser impugnado, contudo, é exatamente assim que 

deveria ter ocorrido, se a interessada acreditava que o edital poderia 

conter impropriedades deveria ter apresentado impugnação ao 

mesmo, fato que inexistiu, não obstante não se considerara a 

existência de qualquer equivoco no edital em regência. 

Consigne-se, ainda, que em pesquisa à base de dados desta entidade 

não se encontrou, para empresas anteriores, a exigibilidade de grau 

máximo (40%) de insalubridade, de modo que a pretensão recursal, 

aqui, também, não merece prosperar, devendo ser julgada 

improcedente. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, analisados os recursos interpostos e tomando por 

base o princípio da legalidade, resolvo por CONHECER dos recursos 

interpostos,  pelas empresas Obra Prima e Paraná Limp e não 

conhecer das demais intenções de recurso e conforme a 

fundamentação acima não acolher as razões recursais da empresa 

Obra Prima, contudo, acolher parcialmente as razões recursais da 

empresa Paraná Limp para fins de afastar sua desclassificação, 

contudo fazendo o procedimento retornar para o momento da referida 

desclassificação e analisar se a referida empresa, desconsiderando 

sua condição de ME ou EPP (já que a certidão apresentada estava 

vencida) ainda poderá ser considerada a melhor proposta e se assim o 

for proceder as demais análises para fins de sua classificação ou não. 

A consideração superior, com fulcro no art. 109, § 4°, da Lei n° 

8.666/93. 

Maringá/PR, 19 de maio de 2022. 

ALESSANDRA DE OLIVEIRA BORGONHONI CARDOSO 

PREGOEIRA 

http://www.cisamusep.org.br/
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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 

LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico n.º 16/2022. 

RECORRENTES:  MB SERVICE EIRELI 

  SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA 

  RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 

  OBRA PRIMA S/A TECNOLOGIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 

  PARANÁ LIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

EIRELI 

Ante o exposto e atendendo ao princípio da legalidade e considerando 

os fatos apresentados e demais fundamentos, CONHEÇO do recurso, 

acompanhando a fundamentação firmada pela pregoeira, e não acolho 

as razões recursais da empresa Obra Prima e acolho parcialmente o 

recurso da empresa Paraná Limp nos termos da fundamentação 

apresentada pela pregoeira. 

Publique-se, registre-se e intime-se. 

Maringá/PR, 19 de maio de 2022. 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
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