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AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE 

SANTARÉM - CMS. 

 

 

REF. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 – CMS 

 

REF.: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 

 

    A LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, com inscrição no CNPJ n.08.672.843/0001-46, com endereço na Rua Salvador 

nº 120 – ANDAR-12 SALA-1201, Bairro: Adrianópolis - CEP.: 69.057-040, neste ato 

representado pelo seu representante legal a Sr. HYIGO KELWIN VASCONCELOS 

PRESTES, inscrito no CPF de nº 027.268.112-13, vem no prazo legal, solicitar 

esclarecimentos quanto aos termos do Edital do Pregão em epígrafe, conforme a seguir: 

 

1) No 6 do Edital do Pregão, é informado acerca do preenchimento da proposta de preço, no 

entanto não foi mencionado qual acordo coletivo ou convenção deverá ser respeitada para 

elaboração da proposta.       

• Questionamento: Qual acordo coletivo ou convenção deverá ser utilizada 

para elaboração da proposta e qual sindicato? 

2) No 9.8. do Termo de Referência do Edital do Pregão, é informado que a contratante deverá  

manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da Contratante, 

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente 

à boa ordem e às normas disciplinares da Contratante, contudo, em análise não 

verificamos em nenhum momento nem no Termo de Referência e nem no Edital a menção 

com relação as quantidades e modelos dos Uniformes a serem utilizados pelos 

funcionários nas dependências da Contrata, onde  essa informação é fundamental para 

que seja elaborado o valor exato a ser cobrado mensal referente aos uniformes, uma vez 

que omitido ou não mencionado essa informação na documentação do pregão tornasse 
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prejudicial para futura contratada apresentar uma planilha de composição de custo 

exequível.  

• Questionamento: Qual a quantidade anual de uniformes será necessária a 

empresa fornecer aos funcionários e existe algum modelo especifico para 

anteder a Contrate?  

 

3) No Referencial de Preços + Media em analise feita nas empresas que encaminharam os 

valores de cotação dos serviços objeto da licitação, encontramos as seguintes 

Irregularidades: 

• 1 – (B) HOTEL PRATA LTDA X (C) PICANÇO COMERCIO E SERVIÇOS:   

Em pesquisa a base de dados da Receita Federal, especificamente em suas 

atividades econômicas não encontramos o CNAE (Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas), relacionado ao objeto da licitação. 

• Questionamento: Devera ser levado em consideração o estimado enviado 

pelas empresas epigrafes do questionamento, uma vez que as mesmas com 

base na consulta realizada não comprovam em seu CNAE que exerce 

atividade igual ou semelhante ao objeto licitado? 

                                               As contratações públicas, sejam decorrentes de procedimento 

licitatório ou de contratação direta, devem ser precedidas de pesquisa de preços. Tanto a Lei nº 8.666/93 

(art. 7º, § 2º, inc. II e 40, § 2º, inc. II) quanto a Lei nº 10.520/02 (art. 3º, inc. III) exigem a elaboração do 

orçamento estimado para a identificação precisa dos valores praticados no mercado para objeto similar 

ao pretendido pela Administração. Todavia, em 2013, a orientação da Corte de Contas federal pareceu 

seguir outro rumo. No Acórdão nº 868/2013 – Plenário[2], o min. relator concluiu que “para a estimativa 

do preço a ser contratado, é necessário consultar as fontes de pesquisa que sejam capazes de representar 

o mercado.” Ou seja, o decisium reconheceu, em certa medida, a insuficiência da pesquisa de preços 

realizada, unicamente, com base nos orçamentos fornecidos pela iniciativa privada. 

Na mesma ocasião, o relator indicou alguns exemplos de fontes alternativas de pesquisa, se valendo do 

Voto proferido no Acórdão nº 2.170/2007 – Plenário: “Esse conjunto de preços ao qual me referi como 

‘cesta de preços aceitáveis’ pode ser oriundo, por exemplo, de pesquisas junto a fornecedores, valores 

adjudicados em licitações de órgãos públicos – inclusos aqueles constantes no Comprasnet -, valores 

registrados em atas de SRP, entre outras fontes disponíveis tanto para os gestores como para os órgãos 

de controle – a exemplo de compras/contratações realizadas por corporações privadas em condições 

idênticas ou semelhantes àquelas da Administração Pública -, desde que, com relação a qualquer das 

fontes utilizadas, sejam expurgados os valores que, manifestamente, não representem a realidade do 

mercado”. 
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• 2 - As empresas AG PRATA SERVIÇOS E EVENTOS – ME E A HOTEL 

PRATA LTDA, colocam em duvidas isonomia dos  orçamentos 

apresentados em levantamento de preço, pois tem em comum os mesmo 

Socio, o que causa estranheza não é o fato de o socio ser semelhante, mas 

sim o fato de que na cidade de Santarém existe conforme consulta 

realizada em sites de pesquisas, ao menos 7 empresas instaladas em 

pleno funcionamento, que exercem a atividade do objeto da licitação, é de 

se colocar em duvidas os orçamentos apresentados não só pelo fato já 

exposto no item 3.1 do questionamento ora apresentado, mas também a 

incompatibilidade de atividades exercidas pelos fornecedores (A e C), o 

que nos faz questionar com que embasamento foi realizado esse 

orçamento, uma vez que não praticam o serviços a ser contratado ?, 

portanto questionamos: 

• Questionamento: É coerente usar como base os orçamentos 

apresentados por essas empresas, uma vez que as mesmas não tem se 

quer nenhum indicio de que tem experiências no ramo, e que o valor 

apresentado como média de preços estipulados pela contratante poderá 

impactar diretamente nas demais proposta dos Proponentes do 

certamente, nos quesitos de impostos, valor de mão de obra e encargos e 

lucros? 

                               

Por todo exposto, desde já agradecemos e aguardamos vossa manifestação aos 

questionamentos. 

 

Manaus, 26 de fevereiro de 2021. 

 

___________________________ 

HYIGO KELWIN VASCONCELOS PRESTES  

CPF 027.268.112-13 

REPRESENTANTE LEGAL 
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