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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO 

DESPACHO DO PRESIDENTE  

 

De: Gabinete da Presidência  

Para: Comissão de Licitação 

 

Senhor Presidente da Comissão de Licitação, 

 

ACOLHO a decisão desta Comissão de Licitação, adotando os fundamentos e conclusões 

expostas como razões de decidir, no que diz respeito à improcedência do recurso da empresa C. ROMEIRA 

& CIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA e classificação da proposta comercial da empresa SLP SERVIÇOS E 

LIMPEZA E PORTARIA EIRELI. 

Entretanto, considerando que a empresa SLP SERVIÇOS E LIMPEZA E PORTARIA EIRELI não 

comprovou a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não atendendo ao item 4.4., II, 

“c”, do Edital, salientando, nesse sentido, que o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

apresentado (fl. 220) atesta que a referida empresa não se enquadra em tais portes, bem como 

considerando que a empresa atualmente classificada em 2º lugar, C. ROMEIRA & CIA SERVIÇOS E 

COMÉRCIO LTDA, se enquadra como EPP (fl. 435), tendo apresentado Declaração de Enquadramento nesse 

porte (fl. 432), impõe-se sejam aplicados os critérios de desempate estabelecidos no artigo 44 da Lei 

Complementar nº 123/2006 e no item 5.9.1 do Edital. 

Nesse sentido, verifico que a proposta da empresa SLP SERVIÇOS E LIMPEZA E PORTARIA EIRELI 

foi de R$ 428.685,09 (quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e nove centavos), 

enquanto que a proposta da Empresa de Pequeno Porte C. ROMEIRA & CIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA foi 

de R$ 431.498,16 (quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dezesseis 

centavos). 

Dessa forma, tendo em vista que a proposta apresentada pela Empresa de Pequeno Porte C. 

ROMEIRA & CIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA não foi superior em mais de 10% (dez por cento) em relação à 

proposta de menor valor apresentada pela empresa SLP SERVIÇOS E LIMPEZA E PORTARIA EIRELI, verifico a 

ocorrência de empate ficto, nos termos do item 5.9.2 do Edital e §1º do artigo 44 da Lei Complementar nº 

123/2006. 

Assim sendo, nos termos do item 5.9.3, “a”, do Edital, e inciso I do artigo 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006, DETERMINO a intimação da empresa C. ROMEIRA & CIA SERVIÇOS E 

COMÉRCIO LTDA para que, querendo, no prazo de até 5 (cinco) dias, apresente nova proposta, por escrito, 

inferior àquela considerada, até então, de menor preço, hipótese em que será declarada vencedora do 

certame, ficando advertida de que, caso não apresentada nova proposta, inferior à de menor preço, no 

prazo acima, será aplicado o disposto no item 5.94 do Edital e §1º do artigo 45 da Lei Complementar nº 

123/2006, considerando ser a única ME/EPP habilitada no certame. 
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Publique-se a presente decisão e proceda-se à notificação da empresa C. ROMEIRA & CIA 

SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. 

Triunfo, 27 de dezembro de 2019.  

 

Ver. Márcio Pinheiro de Souza,  

Presidente da Câmara Municipal de Triunfo 

 

 


