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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 

IMPUGNANTE: IDEAL CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS LTDA.  

IMPUGNANTE: SERVEBEM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI. 

IMPUGNANTE: ZÊLO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI. 

IMPUGNANTE: RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2021 – SESI/SENAI 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SESI Nº. 006/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SENAI Nº. 005/2021 

 

OBJETO: Registro de Preços destinado à contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de limpeza e conservação, com o objetivo de atender as 

necessidades das unidades do SESI/SENAI – Departamento Regional da Paraíba. 

  

 

I. DA SINÓPSE DA PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 

 

Em breve síntese do Pregão Nº. 014/2021, depreende-se que se trata de 

procedimento administrativo para contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de limpeza e conservação, com o objetivo de atender as necessidades das 

unidades do SESI/SENAI, em que a sessão de licitação ocorrerá no dia 22 de março de 

2021. 

Dito isto, as empresas IDEAL CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS LTDA, 

SERVEBEM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI, ZÊLO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

EIRELI TDA impugnaram o referido instrumento convocatório, mediante manifestação 

escrita endereçada à Comissão de Licitação do SESI/SENAI, requerendo a exclusão dos 

itens  7.4.4.1, 9.2, 19.1 e 19.2 do Edital de Licitação, tendo em vista que os referidos 

dispositivos estabelece obrigações relacionadas a produtos e não a serviços. 
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Obsecram, ainda, pela inclusão de cláusula no Edital que preveja número mínimo de 

cotas para pessoas com deficiência física, em decorrência da exigência contida na 

Convenção Coletiva da Categoria.   

Destarte, a empresa RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS 

LTDA, impugnou o instrumento convocatório, alegando que a plataforma Google Meet, 

seria meio eletrônico inidôneo para realização da Sessão Pública de Licitação, uma vez 

que violaria o procedimento do Pregão Eletrônico previsto no artigo 21 do Regulamento de 

Licitação e Contratos, que prevê a exigência de sistema de eletrônico para sua realização. 

Não obstante, a empresa RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E 

DOMICÍLIOS LTDA, questiona, ainda, em sua impugnação os itens 4, 5 e 6 do instrumento 

editalício, alegando que a exigência de autenticação da documentação encaminhadas, 

assim como questiona o prazo para realização da visita técnica as unidades do SESI e 

SENAI. 

Ademais, verifica-se, em juízo de admissibilidade, que as impugnações atendem as 

exigências do Item 7 do Edital de Licitação, uma vez que os requerimentos foram 

encaminhados tempestivamente, via e-mail institucional disponibilizado pela Comissão de 

Licitação do SENAI/SESI/DR/PB, sendo os pedidos corretamente endereçado a Pregoeira 

das Entidades licitantes, cuja fundamentação tem como objetivo açoitar itens do Edital de 

Licitação. 

É, em epítome, o que basta à guisa de relatório.  

     Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a DECIDIR. 

 

II. DECISÃO.   

a) Da impugnação aos itens 7.4.4.1, 9.2, 19.1 e 19.8. 

 

As empresas IDEAL CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS LTDA, 

SERVEBEM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI e ZÊLO LOCAÇÃO DE MÃO DE 

OBRA EIRELI, alegam em suas respectivas impugnações que os itens 7.4.4.1, 9.2, 19.1 e 

19.2 do Edital de Licitação deverão ser excluídos, tendo em vista que o instrumento 

vinculatório não prevê como um dos objetos do certame o fornecimento de materiais ou 



 

FIEP 

Federação 

das Indústrias 
do Estado 

da Paraíba 

Edifício Agostinho Velloso da Silveira 

Rua Manoel Gonçalves Guimarães, 195 - José Pinheiro 

58 407-363 - Campina Grande-PB  
Telefone (083) 2101 5397 

E-mail: contratos@fiepb.org.br 

SESI 

Serviço Social 

da Indústria 
 

SESI 

Serviço Nacional  

de Aprendizagem 
Industrial 

I E L 
Instituto 

Euvaldo 
Lodi 

  

produtos, se tratando, unicamente, o objeto licitado de serviços de mão-de-obra contínua 

relativa à limpeza das Unidades do SESI e SENAI. 

Dito isto, vejamos os itens impugnados, ipsis litteris: 

 

7 - PROCEDIMENTOS DO PREGÃO (...) 7.4.4.1 - Para o exame da 
conformidade técnica das propostas apresentadas pelos 
licitantes, requer apresentação de manuais, folders, catálogos, 
portfólios, prospectos, amostras, etc., para aceitabilidade da 
proposta técnica, podendo a não apresentação representar 
prejuízo técnico passível inclusive de desclassificação. 
 
9 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO (...) 9.2 - A Comissão de 
Licitações do SESI/SENAI/PB, a qualquer tempo e a seu critério, 
poderá efetuar diligências, solicitando das proponentes, 
esclarecimentos e/ou informações complementares, 
apresentação de portfólios, prospectos, amostras, etc., do(s) 
produto(s) cotados para melhor avaliação ou teste, antes da 
definição do julgamento deste certame. 

  
19 – DISPOSIÇÕES GERAIS (...) 19.1 - Os produtos deverão ser 
entregues rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a 
inobservância desta condição implicará sua recusa, com a 
aplicação das penalidades previstas no item 17, deste Edital. 
 
19.8 - A proponente vencedora obriga-se a substituir o(s) 
produto(s) que não estejam de acordo com as especificações e 
padrões de qualidade exigidos, sem ônus para o SESI/SENAI-PB. 

 

Dessa forma, percebe-se que o item 7 do Edital constitui cláusula geral que se 

encontra inserida em todos Editais de Licitação do Sistema Indústria do Estado da Paraíba, 

na qual explica o procedimento a ser adotado nos casos em que for necessário proceder 

com o exame da conformidade técnica dos objetos licitados nos Pregões Presenciais e 

Eletrônicos do SESI e SENAI. 

Nesta senda, caso a natureza do objeto licitado não comporte o exame de 

conformidade técnica da proposta, o procedimento contido na referida cláusula geral não 

será executado, não subsistindo razão para sua exclusão. 

Em relação ao Item 9.2 do Edital, verifica-se que se trata de dispositivo essencial 

que permite a realização de diligências pela Comissão de Licitação do SESI e SENAI, que 

poderá, a qualquer tempo e a seu critério, solicitar esclarecimento e informações aos 

proponentes, motivo pelo qual deverá ser mantida. 
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No entanto, em análise dos itens 19.1 e 19.8 do instrumento convocatório, verifica-

se que se trata de cláusulas gerais, cuja redação foi omissa em não prever a previsão do 

termo “serviço”, motivo pelo qual merece prosperar, em parte, as aduções das empresas 

proponentes, tendo vista a incompatibilidade da natureza do objeto licitado com a entrega 

de produtos. 

Portanto, acolho parcialmente o pleito, com vista a modificar a redação dos itens 19.1 

e 19.8, aperfeiçoando-a para incluir o termo “serviços”, passando a prevê a seguinte 

literalidade: 

 
19.1 - Os produtos e/ou serviços deverão ser entregues 
rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição 
implicará sua recusa, com a aplicação das penalidades previstas 
no item 17, deste Edital. 
 
19.8 - A proponente vencedora obriga-se a substituir o(s) 
produto(s) ou reparar os serviços que não estejam de acordo com 
as especificações e padrões de qualidade exigidos, sem ônus 
para o SESI/SENAI-PB. 

 

Por fim, não há o que se falar em remarcação da Sessão Pública em decorrência 

das referidas alterações, considerando que as retificações realizadas no instrumento 

convocatório não impactaram no procedimento licitatório e na oferta das propostas, 

mantendo a sessão para ocorrer na data publicada.  

 

b) Do requerimento de inclusão de cláusula com previsão de cotas para 

pessoas com deficiência. 

 

Insta inicialmente salientar que o certame licitatório tem como objeto a contratação 

de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, através do 

Sistema de Registro de Preços, para atendimento às necessidades do SESI/SENAI/DR/PB. 

Nesta senda, os postos de trabalho serão preenchidos conforme quantitativos 

previstos no Anexo I – Termo de Referência, sendo a contratação de serviços condicionada 

as necessidades do Sistema Indústria da Paraíba. 

Logo, percebe-se que a forma da contratação (quantitativos) é incompatível com 

inclusão de sistema de cotas para pessoas com deficiência e consequentemente com a 
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Cláusula Vigésima Segunda da Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, sendo, 

portanto, a exigência legal de preenchimento de número mínimo de pessoa com deficiente 

cumprida pela própria empresa licitante, conforme reza o artigo 93 da Lei Federal 

8.123/1991 e legislação correlata a matéria. 

Todavia, nada impede que a empresa contratada disponibilize profissionais 

enquadrados nas vagas relativas a cotas legais de pessoa com deficiência para prestar 

serviços no SESI e SENAI, desde que haja compatibilidade entre a deficiência do 

funcionário e a execução dos serviços contratados. 

Portanto, não deverá ser acolhida a inclusão de cláusula no instrumento 

convocatório relativo a sistema de cotas, tendo em vista a incompatibilidade do 

procedimento adotado no certame licitatório, devendo a empresa licitante ser integralmente 

responsável por cumprir a exigência legal de preenchimento de número mínimo de vagas 

para deficientes físicos. 

 

c) Da utilização da plataforma Google Meet.  

 

A empresa RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA, 

impugnou a forma adotada para realização da Sessão de Licitação online pela plataforma 

Google Meet, obsecrando o cancelamento do certame licitatório em decorrência de suposta 

violação ao procedimento do Pregão Eletrônico do artigo 21 do Regulamento de Licitação 

e Contratos do SESI e SENAI. 

Ocorre que, o procedimento adotado para a Sessão de Licitação em comento não 

será aquele previsto no art. 21 do Regulamento de Licitações e Contratos, que prevê o 

pregão eletrônico, devendo o certame em análise ser guiado pelo rito do pregão presencial. 

Outrossim, a Sessão Pública será realizada excepcionalmente de forma online por 

intermédio de videoconferência em decorrência do estado de calamidade pública relativa a 

pandemia da COVID-19, sendo a motivação da utilização excepcional da plataforma Google 

Meet devidamente e amplamente justificada no Edital de Licitação. 

A propósito, a realização de licitação por intermédio da plataforma Google Meet vem 

sendo amplamente utilizada pelos membros da administração pública, de forma 

excepcional, em decorrência da pandemia, vejamos alguns Avisos de Licitação: 
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AVISOS DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/2020/PMC A Prefeitura 
Municipal de Castanhal, através da Secretaria Municipal de Suprimento e 
Licitação - Comissão Permanente de Licitação/CPL, nomeada pela 
Portaria n° 951/20 de 02/06/2020, com sede à Av. Barão do Rio Branco, n° 
2232, Bairro: Centro, neste Município de Castanhal/Pará, torna público 
que fará realizar licitação na modalidade concorrência por sistema de 
registro de preços sob o critério de julgamento "menor preço global" para 
contratação de empresa especializada para os serviços de engenharia na 
manutenção e recuperação da estrutura física dos prédios 
administrativos da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e os 
Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social deste Município de 
Castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses. A sessão pública 
desta concorrência será realizado à distância de forma online, por meio 
de sistema promotor de comunicação google meet, através do link: 
https://meet.google.com/vmr-gfsq-wbx no dia 01/09/2020, às 09:00 horas. 

AVISOS DE LICITAÇÃO. Proc. Lt nº 80/2020. Tomada de Preço nº 10/2020. 
A CPL, instituído pela Portaria nº 1175/2019, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para conhecimento dos interessados, abertura de 
Licitação. PL 80/2020.TP 10/2020.CPL. Serviços de Engenharia. Visando 
a Contratação de empresa especializada na área de engenharia para a 
execução da obra de recapeamento asfáltico das Ruas Padre Oseias e 
Manoel Honorato, Bairro Novo, no Município de Camaragibe/PE, 
conforme Projeto Básico/Plano de Trabalho e anexos deste Edital. Valor 
Estimado:R$ 1.147.601,52 (Um Milhão, Cento E Quarenta E Sete Mil, 
Seiscentos E Um Reais E Cinquenta E Dois Centavos). Local e Data da 
Sessão de Abertura: em 10/08/2020 às 12h. Em razão da reconhecida 
pandemia da Covid-19 e em atendimento às recomendações dos 
profissionais da saúde e Decreto Municipal nº23/2020, as sessões 
presenciais deste certame ocorrerão por videoconferência, realizadas 
através do software Google Meet, 

Convém ressaltar que em razão da Covid-19 o Governo Estadual da Paraíba 

publicou a Instrução Normativa SEAD nº 05/2020 que orienta a realização das sessões 

públicas de pregão presencial pela plataforma Google Meet, senão vejamos: 

Art. 1º. Os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder 
Executivo Estadual compõe a administração direta, autarquias, 
fundações e fundos especiais poderão promover a condução das 
sessões dos pregões presenciais de licitação por meio de 
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de 
sons e imagens em tempo real, quando o objeto do certame for 
considerado como essencial à administração. 
 
Art. 2º. As sessões dos pregões presenciais de licitação, por meio 
de videoconferência, serão realizadas através do Google Meet, 
que é uma ferramenta de colaboração corporativa pertencente à 
plataforma Google. 

 

Subleva-se, ainda, que todas as sessões publicas ocorridas por intermédio de 

videoconferência serão gravadas na plataforma Google Meet, devendo a documentação 
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relativa a proposta e documentos de habilitação serem encaminhados mediante pasta 

zipada que será aberta em sessão. 

Portanto, considerando a situação excepcional e calamitosa decorrente da infecção 

humana inerente à COVID-19, torna-se justificável a realização de Sessão Pública de 

Pregão Presencial mediante videoconferência, não havendo qualquer violação ao 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e SENAI. 

    

d) Da necessidade de autenticação dos documentos e prazo proporcional e 

razoável para realização de visita técnica.   

 

A empresa RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA, 

questiona em sua impugnação a exigência de autenticação dos documentos encaminhados 

em pasta zipada, alegado que a validade da cópia só terá garantia jurídica em caso de ser 

apresentado fisicamente, invocando a Lei Federal Nº. 13.726/2018 que versa sobre a 

desburocratização dos serviços públicos. 

No entanto, verifica-se que a sessão pública do Pregão 014/2021 – SESI/SENAI será 

realizada mediante videoconferência em razão da pandemia da COVID-19, sendo, 

portanto, imprescindível a autenticação dos documentos encaminhado via e-mail através 

de pasta zipada, conferindo assim lisura no certame licitatório, principalmente na 

conferência da originalidade dos documentos apresentados na licitação. 

Convém sublevar que a(s) empresa(s) declarada(s) como vencedora(s) do processo 

licitatório deverão encaminhar os documentos originais via correios para integrar o processo 

administrativo de contratação, conforme previsão contida no Item 9.8 do instrumento 

convocatório. 

Outrossim, cumpre salientar que a Lei Federal Nº. 13.726/2018 não tem aplicação 

aos serviços sociais autônomos, mas apenas aos membros da administração pública 

relativos aos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Quanto ao questionamento concernente ao prazo de realização de visita técnica as 

unidades do SESI e SENAI, verifica-se que as empresas tiveram um prazo razoável de 10 

(dez) dias para realização de visita(s) a(s) unidade(s) na qual pretende concorrer. 
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Destarte, a visita técnica constitui mera faculdade das empresas licitantes, que 

poderão ou não agendar a visita, com vistas a subsidiar a suas propostas de preço, sendo 

totalmente descabida o requerimento de remarcação da sessão relativa ao certame para 

ampliar prazos de visitas, o que prejudicaria a execução e finalização da contratação de 

serviços de mão-de-obra essencial à administração do SESI e SENAI.   

 

III. DECISÃO. 

 

Ex positis, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos nas 

impugnações encaminhadas pelas empresas IDEAL CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE 

PRÉDIOS LTDA, SERVEBEM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI e ZÊLO LOCAÇÃO 

DE MÃO DE OBRA EIRELI, mantendo os itens 7.4.4.1 e 9.2 do Edital e alterando a 

redação dos itens 19.1 e 19.8. 

Em relação aos pedidos da empresa RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E 

DOMICÍLIOS LTDA, julgo IMPROCEDENTE, conforme os fundamentos dos itens “c” e “d” 

desta decisão. 

Por fim, mantenho a data de realização da Sessão Pública marcada para ocorrer no 

dia 22 de março de 2021, mediante a plataforma Google Meet. 

 

É a decisão. 

Publique-se. 

 Campina Grande, em 19 de março de 2021. 

 

 


