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D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital nº

41/2020 (eventos 106/109), cujo objeto é a contratação de empresa

especializada para prestação de serviços de mão de obra terceirizada de

Motorista Executivo com habilitação na categoria “D” e Encarregado de

Motorista, sob demanda, incluindo fornecimento de uniformes em atendimento as

unidades do Poder Judiciário do Estado de Goiás, no valor estimado de

R$3.636.343,44 (três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e quarenta

e três reais e quarenta e quatro centavos).

Após os devidos trâmites, foi realizado o prélio licitatório (eventos

113/128).

Inicialmente, verifica-se que foi declarada vencedora a empresa R B F

, por ter ofertado o menor preçoEmpreendimentos e Serviços EIRELI

(R$3.293.401,11), tendo sido acostada aos autos a documentação respectiva

(evento 122).

As empresas Plus Service EIRELI e Infinity Locação Serviços e

. recorreram da decisão do Pregoeiro, alegando, dentro outrosGestão LTDA

motivos, que a empresa ora declarada vencedora não possui em seu objeto

social a faculdade para prestação dos serviços objeto da licitação (evento 123).
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Foram apresentadas contrarrazões (evento 124).

A Comissão Permanente de Licitação, por seu Pregoeiro, analisando

os recursos interpostos, acolheu a alegação acima referida, manifestando-se nos

seguintes termos (evento 125):

(…)

2. Reanalisando o contrato social da empresa RBF foi possível observar que na sua
última alteração foi excluído do objeto social a faculdade para prestação dos
serviços ora licitados. Os serviços mais próximos encontrados no objeto social da
recorrida são serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE
8211-3/00), atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em
geral, sem especialização definida (CNAE 7490-1/04) e locação de automóveis com
motorista, municipal (CNAE 4923-0/02), porém nenhum desses comprova a
faculdade para prestação dos serviços de mão de obra terceirizada de
motorista executivo com habilitação na categoria “D”, nos termos do edital.
Grifei

Ao final, foram acostados aos autos os códigos CNAE com as

subclasses acima mencionadas, com notas explicativas em que estão

enumerados os serviços compreendidos e aqueles não compreendidos em cada

uma das subclasses, argumentos que deram ensejo à desclassificação da

empresa  (evento 125).R B F Empreendimentos e Serviços EIRELI

Da análise da Ata da Sessão Pública do Pregão (evento 127),

observa-se que, após a desclassificação da empresa R B F Empreendimentos e

 também foram desclassificadas as empresas Serviços EIRELI, Artebrilho

Multiserviços Ltda., Infinity Locação Serviços e Gestão Ltda., Plansul

 e Planejamento e Consultoria EIRELI Interativa – Dedetização Higienização e

Conservação.

Dessa forma, ao final do procedimento, de acordo com o Extrato da

Ata da Sessão Pública do Pregão (evento 128), foi declarada vencedora a

empresa , para o Lote 1, no valor total dePlus Service EIRELI - EPP

R$3.469.729,20 (três milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e

vinte e nove reais e vinte centavos).

Compulsando os autos, observa-se que o lance vencedor se encontra

abaixo do estimado pela Administração, conforme planilha estimativa de custos

acostada ao evento 109.

A assessoria jurídica desta Diretoria manifestou-se favorável à

homologação do certame.

Diante do exposto, acolho o parecer jurídico constante do evento retro
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e, com fulcro na Lei nº 8.666/93, art. 4º, XXI da Lei nº 10.520/2002 e Lei Estadual

nº 17.928/2012, tendo em vista notadamente a Ata da Sessão Pública do Pregão

Eletrônico nº 41/2020 (evento 127), adjudico e homologo o resultado obtido pelo

Pregoeiro, razão pela qual autorizo a contratação da empresa Plus Service Eireli

, no valor total de R$3.469.729,20 (três milhões, quatrocentos e sessenta e- EPP

nove mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte centavos), anuais.

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Cientifique-se a Diretoria Administrativa acerca do teor deste

despacho.

Publique-se.

Após, retornem-se à assessoria jurídica para providências.

 Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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