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RECORRENTES: BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA E SEGURANÇA 

LTDA. – ME, CNPJ Nº 08.145.249/0001-05 E ESCAVAÇÕES TARZAN LTDA., CNPJ Nº 

00.345.346/0001-21 

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2018, PROCESSO Nº 555/2018 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE 

RUAS E AVENIDAS, CANTEIROS CENTRAIS E PRAÇAS, PINTURA DE MEIO FIO, DO 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS. 

 

Recebe-se o recurso da empresa BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA 

E SEGURANÇA LTDA. – ME por atender aos requisitos legais, protocolado sob o nº 1363, em 

05.06.2018. 

A empresa ESCAVAÇÕES TARZAN LTDA. não possui a prerrogativa de apresentar 

recurso, uma vez que o seu representante ausentou-se antes do final da Sessão sem manifestar 

intenção de interposição. Porém, a Pregoeira reconhece seu recurso como se fosse válido e, por 

respeito, o responde. O documento foi protocolado sob o nº 1348, em 04.06.2018. 

 

 

1. A empresa BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA E 

SEGURANÇA LTDA. – ME requer que o processo não seja revogado, uma vez que os 

argumentos da Pregoeira são inconsistentes, e que a recorrente seja declarada vencedora. 

 

2. A empresa ESCAVAÇÕES TARZAN LTDA. afirma que possui CNAE 

compatível com o objeto licitado e que então a Sessão seja reaberta e a empresa habilitada a 

participar. 

 

 

Passamos à narração dos fatos: 

 

A sessão foi aberta no dia 30 de maio de 2018, às 9 horas e eram quatro participantes 

interessados em participar do certame, quais sejam:  

 

1) EMPRESA: BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA E 
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SEGURANÇA LTDA., CNPJ nº 08.145.249/0001-05, representada legalmente pelo Sr. Luciano 

Baggio, CPF nº 643.757.300-72, conforme documentos apresentados. 

2) EMPRESA: BIANOR LUIZ NGNOATTO - ME, CNPJ nº 23.668.818/0001-82, 

representada legalmente pelo Sr. Bianor Luiz Ngnoatto, CPF nº 579.267.780-87, conforme 

documentos apresentados. 

3) EMPRESA: ESCAVAÇÕES TARZAN LTDA., CNPJ nº 00.345.346/0001-21, 

representada legalmente pelo Sr. Luis Carlos Giordani, CPF nº 232.294.030-53, conforme 

documentos apresentados. 

4) EMPRESA: JMS SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA. - ME, CNPJ nº 

13.129.834/0001-43, representada legalmente pelo Sr. João Maria Moreira da Silva, CPF nº 

233.939.200-49, conforme documentos apresentados. 

 

Logo no início da Sessão o representante da empresa ESCAVAÇÕES TARZAN LTDA. 

é avisado que não lhe será permitido participar do certame uma vez que não possui atividade 

compatível com o objeto licitado. O representante acata a informação e pede licença para se retirar, 

ao que a Pregoeira orienta que permaneça presente para poder manifestar intenção de recurso ao 

final da Sessão. Ele volta a sentar e se diz disposto a ficar até o final. 

 

Os demais participantes são devidamente credenciados como representantes legais, isto 

significa que a eles é permitido que se manifestem durante a Sessão Pública. 

 

Antes de iniciar a Sessão de lances propriamente dita, os presentes se manifestam 

conforme constou em Ata, no trecho transcrito abaixo: 

 

“Antes da abertura dos envelopes referentes às propostas os participantes se 

manifestaram da seguinte forma: 

O representante da empresa TARZAN diz que a empresa BIANOR o perseguiu 

no ano anterior quando tirou fotos do seu serviço e que se hoje, a situação se 

inverter, ele será o primeiro a fiscalizar os serviços da empresa BIANOR. 

O representante da empresa JMS diz que já teve muitas situações com razão 

para impugnar editais ou entrar com recurso e sempre se manteve calmo, mas 

que acha injusto o que já aconteceu em licitações passadas. 

O representante da empresa BIANOR diz que se sentiu constrangido pelo 

representante da empresa TARZAN e insinua que vai se retirar da sala e vai 

para delegacia registrar ocorrência. Por fim, volta a se sentar e diz que vai 

participar.” 
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O trecho acima resume as falas dos presentes de forma muito simples. Na verdade, os 

ânimos estavam muito alterados e foi travada uma verdadeira “terapia de grupo” onde cada um fez 

suas reclamações e acusações de forma ligeiramente hostil e a Pregoeira, ao conduzir a conversa, 

foi dando chance de todos falarem até o momento em que chamou atenção de todos para dar início 

à sessão de lances. 

 

Abertos os envelopes relativos às propostas financeiras, tendo sido as planilhas de custos 

analisadas pela servidora Verônica de Campos Velho, é constatado que a Planilha apresentada pela 

empresa JMS SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA. – ME não é condizente com o enquadramento 

da empresa, uma vez que seus tributos foram calculados como se fosse optante pelo Simples 

Nacional, o que não é verdade. Por este motivo, a proposta foi desclassificada. 

 

Pelo que ficou registrado em minha memória, foi neste momento que os representantes 

das empresas JMS SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA. – ME e ESCAVAÇÕES TARZAN 

LTDA. manifestaram-se com o intuito de se retirar inclusive levando seus envelopes lacrados – a 

JMS o envelope relativo à documentação e a TARZAN os envelopes relativos à proposta e 

documentos. Diante de situação tão adversa, pela primeira vez foi admitido que empresas 

participantes levassem os envelopes consigo. O usual é manter os envelopes lacrados por 30 dias 

neste Setor e, após este período, os documentos são arquivados no cadastro do município e as 

propostas são devolvidas às empresas por sedex. 

 

Pois então, restaram duas empresas com suas propostas classificadas e iniciou-se a 

sessão de lances, ilustrada na tabela abaixo, transcrita da Ata: 

 
ITEM UN QTDE PRODUTO BAGGIO BIANOR JMS 

1 H 
Até 

12.000 

SERVIÇOS DE LIMPEZA, 

MANUTENÇÃO DE RUAS E 

AVENIDAS, CANTEIROS CENTRAIS E 

PRAÇAS, COMPREENDENDO: 

CAPINAR, VARRER, LIMPEZA EM 

GERAL COMO COLETA DE ERVAS 

DANINHAS, TERRA, BRITA, GALHOS, 

ENTULHOS E TODOS OS DETRITOS 

ORIUNDOS DE VEGETAÇÃO OU 

LIXO DEIXADO POR TRANSEUNTES 

EM VIAS PÚBLICAS 

222.000,00 229.492,44 227.880,00 

2 H 
Até 

4.000 
PINTURA DE MEIO FIO 

60.120,00 60.920,00 67.360,00 
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   VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 282.120,00 290.041,44 295.240,00 

   
  desiste desclassi 

ficada* 

       

   VENCEDOR 282.120,00   

       

   

*desclassificada por ter apresentado 

planilha adequada ao Simples Nacional, 

sendo empresa do lucro real. 

   

 

A sessão de lances não aconteceu já que a empresa BIANOR LUIZ NGNOATTO, 

chamada a dar lances, declinou.  

 

O Edital, no item 10.1.5, letra “a”, exigia: 

 

a) Licença de Operação para atividade de recebimento de resíduos. 

 

Esta exigência é necessária porque a empresa contratada, além de fazer a limpeza das 

ruas incluindo capina, varrição, coleta, etc. é também responsável pelo destino final dos resíduos 

recolhidos e deverá contar com terreno adequadamente licenciado para tal destinação. 

 

A empresa detentora do menor valor, BAGGIO E MARCOLINA SISTEMAS DE 

LIMPEZA E SEGURANÇA LTDA. - ME teve seu envelope relativo à documentação aberto e 

foi constatado que, referente à exigência citada acima, a empresa apresentou a seguinte declaração: 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

A empresa BIANOR LUIZ NGNOATTO, com sede em Guaporé, RS, na Rua 

Vespasiano Correa, 434, Bairro Planalto, inscrita no CNPJ sob o nº 23.668.818/0001-82, 

neste ato representada por seu representante legal, Bianor Luiz Ngnoatto, CPF 

579.267.780-87 na condição de proprietário da empresa com Licença de Operação LO 

1878/2018-SMMA, declara à empresa BAGGIO E MARCOLINA Sistemas de Segurança 

Ltda. – ME, CNPJ 08.145.249/0001-05 com sede na Rua Guilherme Mantese, 405, 

Centro de Guaporé, RS neste ato designado como empresa licitante, para fins previstos 

no Edital de Licitação Pregão Presencial nº 126/2018, do município de Guaporé, RS pelo 

período de 60 meses. 
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A validade da presente declaração é para fins exclusivos ao edital Pregão 

Presencial nº 126/2018 do município de Guaporé RS, sendo expressamente proibida sua 

utilização para outra finalidade. 

 

Esta declaração é válida por 60 dias. 

 

Guaporé, RS, 30 de maio de 2018. 

 

 

BIANOR LUIZ NGNOATTO 

CNPJ 23.668.818/0001-82 

   

 

Com todo respeito, a declaração acima, além de ser do participante que abriu mão de dar 

lances e concorrente da empresa supostamente vencedora, não diz nada com nada e termina 

afirmando que possui validade de 60 (sessenta) dias, sendo que o contrato em questão seria de, no 

mínimo, um ano. Então, o que a empresa cedente quis, de fato, declarar? Vale ressaltar que o 

documento faz menção a uma Licença de Operação que não foi sequer anexada aos documentos. 

 

Embora o Edital não tenha sido claro à possibilidade de terceirização desta Licença, caso 

fosse apresentada Licença de Operação – conforme solicitado no Edital – acompanhada de 

Declaração de disponibilidade (de empresa diversa ao certame), provavelmente esta Pregoeira, 

amparada pelo art. 43, § 3º da Lei 8666/93 (abaixo), teria aberto prazo para diligência se assim 

avaliasse necessário.  

 

§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase 

da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta. 

 

Por fim, uma situação é a empresa apresentar a Licença de Operação de uma terceira, 

acompanhada de uma Declaração. Outra situação é apresentar uma declaração solta, não estando 

vinculada a nenhum outro documento e sendo esta, repito, de empresa concorrente.  
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Os documentos apresentados em licitações públicas devem ser claros e objetivos e não 

poderão insinuar quaisquer irregularidades, do contrário, poderão sim, ser motivos de sugestão de 

revogação. Ora, ninguém há de convencer esta Administração de que o que foi relatado até aqui 

está adequado aos princípios da Lei de Licitações. Ainda mais se tratando de licitação de valor 

considerável e em um país onde prosperam denúncias e envolvimentos ilícitos de servidores e 

empresários, não raro contaminados por interesses pessoais escusos, contrariando exatamente o 

que há de ser preservado a qualquer custo: a transparência e o interesse público. 

 

Nesta mesma esteira, passamos a analisar o recurso interposto pela empresa 

ESCAVAÇÕES TARZAN LTDA., a qual afirma que possuía o CNAE compatível com o objeto 

da licitação.  

 

Sim, a empresa possui o CNAE necessário, porém foi constatado posteriormente uma 

vez que a Pregoeira não pesquisou todos os CNAEs apresentados para saber se a atividade 

correspondente estaria presente ou não nas suas classes e subclasses. (As atividades que constituem 

as subclasses não aparecem no cartão do CNPJ e sim no site da CONCLA – Comissão Nacional de 

Classificações). Fica registrado que o seu representante não se manifestou de forma a suscitar 

dúvida quanto ao impedimento de participar. Ao contrário, acatou a decisão passivamente. Além 

disso, as atividades descritas como principais, tanto no cartão do CNPJ quanto no seu Contrato 

Social, não faziam menção e nem remetiam de alguma forma à pintura de meio-fio, atividade 

objeto do impedimento.  

 

Abaixo: 

42.13.8-00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas 

 

Quando pesquisado no site da CONCLA, aparecem as seguintes informações 

complementares: 

 

Hierarquia 

Seção: F CONSTRUÇÃO 

Divisão: 42 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 

Grupo: 421 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, FERROVIAS, OBRAS URBANAS E 
OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 

Classe: 4213-8 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 

https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versao=9&secao=F
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=divisao&tipo=cnae&versao=9&divisao=42
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=grupo&tipo=cnae&versao=9&grupo=421
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=classe&tipo=cnae&versao=9&classe=42138
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Subclasse: 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 

 
Notas Explicativas: 
Esta subclasse compreende: 
- a construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos 
- a construção de praças e calçadas para pedestres 
- os trabalhos de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas 
Esta subclasse compreende também: 
- a sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de 
veículos 

Porém, nesta situação, a forma correta de a empresa agir, seria ter permanecido até o fim 

da Sessão, inclusive deixando seus envelopes no Setor e, ao final, manifestar intenção de recurso. 

Além do mais, o seu representante deveria ter solicitado que os CNAEs fossem pesquisados, dando 

a chance de a Pregoeira tomar conhecimento das subclasses existentes em cada atividade. 

 

O documento recursal foi aceito, mas o fato de os envelopes terem sido retirados do 

setor, embora tenham sido devolvidos lacrados junto com o recurso, não confere as mínimas 

condições necessárias para o que requer a empresa: que a sessão seja reaberta e que a ela seja 

permitida a participação. Conforme foi exposto acima, os fatos contrariam exatamente o que há de 

ser preservado a qualquer custo: a transparência e o interesse público. 

 

Não me acanho em afirmar que este acabou por ser um processo duvidoso e que reitero a 

minha sugestão de REVOGAÇÃO do presente certame à Autoridade Superior, pelo respeito aos 

princípios que norteiam a Lei 8666/93 e conforme artigo 49 da mesma Lei, e ainda o que constou 

na Ata: 

 

“Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do procedimento 

somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado.” 

 

E 
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“A Pregoeira decide sugerir a revogação do processo por interesse público, 

já que frustrou-se o caráter competitivo do pregão, uma vez que a empresa 

segunda colocada abriu mão de lances, e, além disso, o vencedor apresentou 

Declaração Licença de Operação do próprio concorrente.” 

 

Considerando por fim, que a Pregoeira tem o compromisso de zelar pela transparência 

dos processos licitatórios e garantir a livre concorrência entre os participantes, os recursos são 

julgados IMPROCEDENTES, já que as empresas envolvidas incorreram em erros graves e 

incorrigíveis conforme foi descrito exaustivamente no corpo deste documento. 

 

Ressalta-se ainda que o processo licitatório em questão segue os princípios da 

legalidade, buscando atender sempre o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e julgamento 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 lhes são correlatos. 

 

 

   Guaporé, em 19 de junho de 2018. 

 

 

 

RAYANE VICARI 

Pregoeira 

 


