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PROCESSO N° 021/2020/PMES - CONVITE N° 008/2020. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de dedetização (desinsetização, 
desratização, descupinização, pombos e morcegos), nas dependências municipais de todos os 
Departamentos desta Municipalidade para o período de 12 (doze) meses conforme especificações contidas 
no anexo" • Projeto Básico do Edital. 

Assunto.: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA EMPRESA TIAGO GENGHINI VANCINE • ME CONTRA 
DECISÃO DA EQUIPE DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO. 

Aos dezessete dias do mês de Abril de 2020 a empresa TIAGO GENGHINI VANCINE • ME interpôs 
TEMPESTIVAMENTE recurso através do protocolo nO 006147/2020, alegando o que segue: 

TIAGO GENGHINI VANCINE·ME, venho por meio deste documento apresentar o 
referido recurso referente ao PROCESSO N°021/2020/PMES·CONVITE 
N°008/2020, onde não estive de acordo com o que foi apresentado pelas 
empresas concorrentes, na qual, que elas não apresentaram atestados de 
capacidade técnica condizente com o edital, que diz "6.2.3.1 - Atestado de 
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público 6l/ 
ou privado, comprovando ter o licitante prestado serviço de características 
similares ao objeto da presente licitação". 
Segundo o meu entendimento, esta incorreto aceitar os atestados sem 
apresentar os referidos serviços do objeto do edital "serviços de dedetização 
(desinsetização, desratização, descupinização, pombos e morcegos). Onde as 
empresas não apresentaram atestado contendo os serviços de descupinização e 
nem o serviço de morcegos, que esta pedindo no referente objeto do edita!. Pois 
na verdade os serviços que esta sendo pedido no edital são executados de forma 
diferente um do outro, onde o serviço de desinsetização, desratização, 
descupinlzação, pombos e morcegos são diferentes os seus modos de 
execução. 
Para não ficarmos com nenhuma duvida apresentei como e a execução de cada 
serviço pedido no objeto do edital para que sejam analisadas, eu entendo que o 
edital está pedindo que sejam apresentado atestados de capacidade técnica 
similar com o que esta no referido objeto, pois objeto diz que apresente atestado 
"serviços de dedetização desinsetização, desratização, descupínização, 
pombos e morcegos), mas faltou os atestados de descupinização e controle de 
morcegos das outras empresas. Onde implica que elas não realizaram esse tipo 
de serviço e não pode oferecer sem comprovante de atestados do determinado 
objeto. 
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Transcorrido o prazo recursal, aos dezessete dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte, a 
municipalidade abriu o prazo de contrarrazão de recurso e disponibilizou em seu site oficial www.socorro.sp.gov.br 
no link de licitações, e ainda comunicou via e-mail, o recurso da empresa ora recorrente na integra para ciência dos 
interessados, conforme documentos anexos ao processo. 

Aos vinte e um dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte, após transcorrido o pertinente prazo 
de contrarrazão de recurso, sem que tenha havido qualquer manifestação, a Chefe de Supervisão de Licitação 
oficiou o Técnica de Segurança do Trabalho a se manifestar sobre as documentações apresentadas no recurso, que 
são de ordem técnica e necessitam ser analisados e avaliados pela responsável técnica da Segurança do Trabalho. 

A responsável Técnica de Segurança do Trabalho fez a análise recursal e constatou que as empresas 
apresentaram atestado de capacidade técnica com características similares ao objeto da presente licitação, dessa 
forma comprovando a prestação de serviços em dedetização. 

Diante o recebimento das documentações, esta comissão de licitação, aos vinte e dois dias do mês de 
Maio de dois mil e vinte, manifesta-se alegando o que segue: 

Diante das alegações da ora recorrente, entendemos que a administração busca de maneira eficaz 
solucionar os problemas relacionados no dia-a-dia, de acordo com os princípios norteadores de uma administração 
pública, em relação aos particulares (fornecedores), tendo a administração como uma de suas prerrogativas, o 
dever de atuar em favor do interesse público coletivo. Iv 

Cabe citar ainda o princípio da supremacia do interesse público, sempre que houver conflito entre um 
interesse individual e um interesse público coletivo, deve prevalecer o interesse público coletivo. 

Primeiramente vale ressaltar que as exigências contidas no termo de referência do Edital, são de 
inteira responsabilidade do setor requisitante, o qual pontua neste termo as necessidades mínimas dos serviços 
solicitados. 

Ressaltamos que o objeto pertinente a esta contratação é: "Contratação de empresa especializada 
para realização de serviços de dedetjzacão (desinsetizacão, desratizacão, descupinizacão, pombos e morcegos)) 
nas dependências municipais de todos os Departamen~os desta t0unicipalidade para o período de 12 (doze) meses 
conforme especificações contidas no anexo 11 - Projeto Básico do Edita!." Portanto o objeto principal é amplo no que 
se fala em dedetização nas dependências de todos os departamentos desta municipalidade, podendo ser aceito o 
atestado de capacidade técnica comprovando a empresa ter executado serviços de características similares ao 
objeto licitado. 

Considerando ainda o disposto nas súmulas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nO 24 e 
30, que visa a similaridade nos atestados de capacidade técnica, vedando a exigência do estabelecimento de 
apresentação de prova de experiência anterior em atividade específica. 
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SÚMULA N° 24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de 
comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso /I, do artigo 
30 da Lei Federal nO 8,666/93, a ser realizada mediante apresentação de 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo 
se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços 
similares, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 
60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e 
tecnicamente justificado. 

SÚMULA N° 30 - Em procedimento licitatório, para aferição da capacitação 
técnica poderão ser exigidos atestados de execução de obras e/ou serviços 
de forma genérica, vedado o estabelecimento de apresentação de prova de 
experiência anterior em atividade específica, como realização de rodovias, 
edificação de presídios, de escolas, de hospitais, e outros itens. 

E por fim declarou que as empresas se qualificam para a participar do referido Convite, pois os 
atestados apresentados pelas demais empresas se enquadram no objeto licitado. 

Entendemos ainda que em qualquer procedimento licitatório visamos buscar a oferta mais 
vantajosa para a Administração Pública, porém, tal fato não pode ensejar a inobservância dos demais princípios que 
norteiam o processo licitatório. Sendo ainda que o art. 37 da Constituição Federal, inciso XXI, assegura a igualdade 
de condições a todos os concorrentes e o art. 3° da Lei nO 8.666/93, estabelece que o procedimento licitatório 
destina-se a garantir a observância do princípio da isonomia e deve ser processado e julgado em conformidade com 
os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade Vv 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a fim de que todos recebessem 
o mesmo tratamento perante a Administração Pública, sem favoritismo ou rigor excessivo. 

Cabe ressaltar que em conformidade com o disposto nos arts. 3° e 41 da Lei Federal de Licitações 
nO 8.666/93 e demais alterações posteriores, a Administração Municipal e as licitantes encontram-se vinculadas ao 
edital e a Administração não pode descumprir as normas nele constantes. 

"Arf. 3°_ A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que Ihes são correlatos. 

Arf. 41 - A Administração não I}ode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada." (Grifos 
Nossos). 

Diante o exposto, esta comissão de licitação manifesta-se pela IMPROCEDENCIA do recurso 
interposto pela empresa TIAGO GENGHINI VANCINE - ME. 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro - Supervisão de Licitação 
Av. José Maria de Faria, 71 - CEP 13960-000 - Socorro - SP 
Telefone: 193855-9655 - e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br 

www.socorro_.sp.gov.br 

3 



ADMiNISTRAÇÃO 201)·2020 

SOCORRO 
TRABALHO DE TODOS 

Encaminho o presente expediente para análise e parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, a 
qual opino para que estas permaneçam declaradas habilitadas diante os fatos expostos, principalmente o parecer 
técnico. 

Devendo após, ser encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para apreciação do mesmo. 

. - 
Socorro, 22 de Maio de 2020 . 

Nicole Toledo 
Presidente da Comissão 

l-=---a_'o-v~Pinto de'Toledo 
embro da Comissão 
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