SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO N.º 18.580/2013
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2013
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE
OCUPACIONAL - PCMSO.
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio do ano de 2013 (dois mil e treze), às 09:00h (nove
horas), na Sede do CREA/SC, em Florianópolis/SC, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de
Apoio composta por ISABELA KATSCHAROWSKI AGUIAR, RHUAN BITTENCOURT e
FLÁVIO VOLPATO JUNIOR, designados conforme Portaria nº 011/2013, para os
procedimentos inerentes à Sessão do Pregão em epígrafe, conforme o Edital respectivo e seus
Anexos. O Pregoeiro deu início à Sessão.
1. Primeiramente nomeou-se a licitante participante, de acordo com os envelopes entregues
até o horário limite, e seu respectivo representante, qual seja:
Empresa
Representante
LABORLEX SERVIÇOS DE SEGURANÇA E RAMON CRISTIANO TELES
MEDICINA DO TRABALHO LTDA
2. Após, passou-se ao credenciamento do representante presente, conforme credencial e lista
de credenciamento em anexo.
3. Em seguida, foi aberto o envelope, devidamente rubricado pelo representante credenciado,
Pregoeiro e Equipe, contendo a Proposta de Preço, sendo esta analisada e rubricada pelo
Pregoeiro, Equipe de Apoio e representante credenciado. Após, teve seus valores anunciados
em voz alta a todos os presentes, resultando na seguinte proposta:
LABORLEX SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA,
com o preço global de R$ 25.004,00 (vinte e cinco mil e quatro reais).
4. Dando continuidade ao certame, foi feita negociação direta com a licitante, tomando-se por
base o orçamento prévio apresentado pela mesma quando da pesquisa de mercado (fls. 19-23),
e obteve-se o seguinte resultado:
LABORLEX SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA,
com o preço global de R$ 21.814,00 (vinte e um mil, oitocentos e quatorze reais), sendo
reduzido R$ 3.190,00 (três mil, cento e noventa reais) do item III.
5. Passou-se à análise da proposta com relação aos seus valores e objeto, conforme o disposto
no item 7.8 do Edital. Foi verificado que o item II da proposta apresentou objeto discrepante
ao requerido no Edital, uma vez que o texto editalício requer o serviço de “Realizar defesa
quando ocorrer enquadramento em acidente de trabalho não condizente com as atividades
realizadas pelo empregado”, enquanto a proposta oferece o serviço de “Efetuar atendimento
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em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou
executando a terapia adequada, para prevenir consequências graves ao trabalhador”. O
representante credenciado da Licitante informou que foi cometido um equívoco na redação da
proposta, uma vez que se baseou na redação editalícia do antigo Edital e que, inclusive, no
orçamento que a própria licitante encaminhou quando da pesquisa de mercado prévia (fls. 1923), no próprio item II fez-se constar a observação: orientação, o que remete ao objetivo
editalício pois se trata do mesmo serviço oferecido. Além disso, ponderou que se fez constar
ao final da proposta a declaração de que os serviços ofertados atenderão a todas as exigências
do Edital e do Termo de Referência respectivos, o que traz segurança à contratação e ao preço
ofertado. Nesse sentido, considerando que a proposta apresentada demonstra-se vantajosa ao
CREA/SC, uma vez que os valores, após a negociação, ficaram abaixo dos limites do Edital e
da pesquisa de mercado previamente realizada, inclusive abaixo do orçamento à época
apresentado pela Licitante, e mais, tomando-se por base a aplicação do art. 48, § 3º, da Lei
8.666/1993, levando-se em conta, ainda, os princípios da eficiência administrativa, e da
celeridade, finalidade e razoabilidade atinentes ao pregão, o Pregoeiro, decidiu por permitir
que o representante credenciado, detentor de poderes para tanto, de próprio punho altere a
redação da sua proposta na presente Sessão, para que possa ser dada continuidade à mesma,
sem que se aguarde o prazo de oito dias úteis para essa correção, quanto mais porque há
necessidade e urgência na contratação do presente serviço, ante a deserção e suspensão
anteriormente ocorridas no presente processo. Nesse mesmo ínterim, já será feita a
readequação dos preços após a negociação realizada. Diante disso, o Pregoeiro decretou a
classificação da proposta da Licitante LABORLEX SERVIÇOS DE SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO LTDA, com o preço global de R$ 21.814,00 (vinte e um mil,
oitocentos e quatorze reais).
6. Procedeu-se então à abertura do envelope, devidamente rubricado pelo representante
credenciado, Pregoeiro e Equipe, contendo a documentação de habilitação da empresa
classificada. Em seguida, os documentos circularam entre os presentes para verificação e
rubrica dos mesmos. Foi verificada a autenticidade das certidões Municipal, FGTS, INSS e
CNDT nos respectivos sites. Observou-se que o Atestado de Capacidade Técnica apresentado
não cumpre com o exigido na alínea “a” do item 5.3.2 do Edital, uma vez que não traz a
informação do número de empregados da empresa emissora do atestado, sendo que o Edital
exigia a comprovação mínima de 130 (cento e trinta) empregados. Ainda que a alínea “a.1” do
referido item possibilitasse à Licitante fazer o seu atestado se acompanhar de documentação
comprobatória dos requisitos mínimos, tal ação não foi realizada pela Licitante, uma vez que
não houve apresentação de nenhum documento complementar e, portanto, o atestado mostrouse incompleto e não passível de comprovar a capacidade exigida. Tal omissão impede,
também, a aplicação do item 15.8 do Edital, eis que não há como se aferir pela documentação
apresentada, em especial pelo atestado, a qualificação técnica da Licitante, nos termos
exigidos pelo Edital. Neste caso, ainda, não cabe diligência por parte do Pregoeiro eis que é
vedada, através desta, a juntada de documento e/ou informação que originariamente deveria
constar da documentação (item 5.9 do Edital). Ademais, verificou-se que a Declaração de
Idoneidade apresentada possui data de 16 de abril de 2013, e não data atual, pelo que não
cumpre com o exigido na alínea “a” do item 5.3.3.1 do Edital, uma vez que não traz segurança
com relação à situação da empresa nesse interregno temporal. Dessa forma o Pregoeiro, com
fundamento no item 5.6 do Edital, decretou a inabilitação da empresa LABORLEX
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA. Neste ponto, não
há como se aplicar o disposto no art. 48, § 3º, da Lei 8.666/1993, uma vez que tal aplicação já
ocorreu na fase de proposta de preços, como acima consta, e há expressa vedação pelo
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Tribunal de Contas da União - TCU da aplicação simultânea dessa condição para uma mesma
Licitante, tanto na fase de proposta de preços, quanto na fase de habilitação: “Em relação à
irregularidade apontada, deu ciência ao... de que a regra prevista no art. 48, § 3º, da Lei
8.6668/1993 não pode ser aplicada a licitantes já excluídos em outras etapas no curso da
licitação, “sendo possível sua aplicação ou aos licitantes desclassificados, quando houver
desclassificação de todas as propostas, ou aos inabilitados, quando todos os licitantes
participantes da fase de habilitação forem considerados inabilitados, e não a ambas as
situações simultaneamente ...” Decisão 085/1998-Plenário, Acórdão 2.048/2006-Plenário e
Acórdão 429/2013–Plenário, TC 045.125/2012-0, relator Ministro-Substituto Augusto
Sherman Cavalcanti, 6.3.2013.
7. Em seguida, o Pregoeiro proclamou a inabilitação da seguinte Licitante:
LABORLEX SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA,
com o preço global de R$ 21.814,00 (vinte e um mil, oitocentos e quatorze reais).
8. Foi indagado ao representante da licitante presente se havia mais alguma observação a ser
feita, em especial se havia o interesse na interposição de recurso, sendo que o mesmo pretende
recorrer da decisão de inabilitação da empresa, uma vez que entende que a sua documentação
cumpre com as exigências do Edital, e pretende recorrer da sua proposta.
9. Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeiro encerrou a Sessão às 14:23 hs, sendo que esta
Ata, após lida e achada conforme, foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e
representante credenciado da licitante presente.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Pregoeiro

ISABELA KATSCHAROWSKI AGUIAR
Equipe de Apoio

FLAVIO VOLPATO JUNIOR
Equipe de Apoio

RHUAN BITTENCOURT
Equipe de Apoio
Licitante:

RAMON CRISTIANO TELES
LABORLEX SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
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