
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA NO  ESTADO  DO  RIO  DE JANEIRO

OFÍCIO PR/RJ/CPL N° 07/2006

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2006.

Ref.:Pregão Eletrônico n.º 21/2006

Prezados Senhores,

Dando prosseguimento à licitação de que trata o Pregão Eletrônico n.º
21/2006, em cumprimento ao que disciplina os itens 5.10, 5.11, 5.12 e 6.2 do Edital, efetuamos
análise da Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada por esta empresa, UNIRIO
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, primeira classificada na fase de lances, com o valor global
mensal de R$ 8.989,99 (oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove
centavos), na qual constatamos alguns erros, quais sejam:

1. O valor calculado para o item Reserva Técnica sobre a remuneração,
considerado o percentual apresentado, ocorre em erro, o correto é R$ 0,04
(quatro centavos de real);

2. utilizou-se uma terceira casa decimal nos itens “Auxílio Doença”, “Licença
Paternidade”, “Faltas Legais”, “Acidente de Trabalho” e “Aviso Prévio”,
tanto na informação dos percentuais quanto nos respectivos valores.

Além disso, verificou-se também:

1. diante do número de funcionários previsto para a execução dos serviços (10
ao todo), o valor cotado para o item UNIFORMES no Grupo Insumos, R$
0,50, mostra-se temerário, já que o fornecimento indicado no Termo de
Referência (subalíneas "a.1” e "a.2” do item 5) é em número inicial de 02
(dois) jogos completos, e a troca de pelo menos 01 (um) jogo completo a
cada SEMESTRE;

2. que o total mensal atribuído ao item MATERIAL seria de R$ 10,37, mostra-se
da mesma forma temerário, dada a quantidade estimada no Termo de
Referência, bem como a qualidade exigida.

3. grande estreitamento da margem de LUCRO (0,008%) e dos gastos com
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS (0,008%), que levando-se em
consideração o faturamento seria ainda menor.

À empresa:
UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Rua Vicente Renda, 333/GP 2 – Bairro Bar dos Cavaleiros – D. Caxias/RJ – 25015-415
PABX: (21) 2671-3822 
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Diante do exposto, concedo, no exercício de diligência, prazo até às 18 horas
do dia 23/11/2006, para que a empresa corrija os itens viciados e demonstre, comprovando
por meio de planilhas, documentos de arrecadação, balanços contábeis ou por outros meios
legais, que os seus preços podem garantir a perfeita execução do objeto licitando, inclusive
com relação aos itens “Uniforme” e “Material”, do Grupo IV (Insumos).

A comprovação se fará, enviando a empresa resposta a este Ofício, pelo fax
(21) 2107-9467, acompanhado dos respectivos documentos, devendo os originais ser
encaminhados até o dia 24/11/2006, ao endereço Av. Nilo Peçanha, 31, Sala 421, Centro, Rio
de Janeiro/RJ, CEP 20020-100.

Cumpre salientar que tal precaução encontra abrigo no item 6.2 do Edital e no
artigo 48, II do Diploma das Licitações, havendo ainda vasto material na doutrina, em que se
procura garantir que a contratação ocorra, tomando a Administração as devidas cautelas frente
a possíveis inexperiências e empolgações na oferta de lances incompatíveis com a realidade do
mercado e da própria empresa. Isso, no decorrer do contrato poderia comprometer a
continuidade do serviço.

Atenciosamente,

Severino do Ramos Martiniano
Pregoeiro

À empresa:
UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Rua Vicente Renda, 333/GP 2 – Bairro Bar dos Cavaleiros – D. Caxias/RJ – 25015-415
PABX: (21) 2671-3822 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA NO  ESTADO  DO  RIO  DE JANEIRO

OFÍCIO PR/RJ/CPL N° 08/2006

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2006.

Ref.:Pregão Eletrônico n.º 21/2006

Prezados Senhores,

Dando prosseguimento à licitação de que trata o Pregão Eletrônico n.º
21/2006, em cumprimento ao que disciplina os itens 5.10, 5.11, 5.12 e 6.2 do Edital, efetuamos
análise da Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada por esta empresa, ELOS
ADMINISTRAÇÃO E AGENCIAMENTO S/C, segunda classificada na fase de lances, com o valor
global mensal de R$ 8.990,00 (oito mil, novecentos e noventa reais), na qual constatamos
alguns erros, quais sejam:

1. a empresa atribuiu 0,2% ao item INCRA, do Grupo “A”, 11,12% ao item
FÉRIAS e 8,34% ao item 13º SALÁRIO, do Grupo “B”, 0,01% ao item AVISO
PRÉVIO INDENIZADO e 0,01% ao item INDENIZAÇÃO ADICIONAL, do Grupo
“B”, não seguindo orientação do item 5.11 do edital;

2. no cálculo do item VALE-TRANSPORTE do Grupo IV – Insumos, o valor não
corresponde ao que resulta da correta aplicação da fórmula, i.e., o produto
de duas passagens modais ao dia (ida/volta) pelo número de dias úteis
estimados (22), subtraído da participação legal do trabalhador (6% do
salário-base).

Além disso, verificou-se também:

1. diante do número de funcionários previsto para a execução dos serviços (10
ao todo), o valor cotado para o item UNIFORMES no Grupo Insumos, R$
2,88, mostra-se temerário, já que o fornecimento indicado no Termo de
Referência (subalíneas "a.1” e "a.2” do item 5) é em número inicial de 02
(dois) jogos completos, e a troca de pelo menos 01 (um) jogo completo a
cada SEMESTRE ;

2. que o total mensal atribuído ao item MATERIAL/EQUIPAMENTOS, R$ 100,00,
mostra-se da mesma forma temerário, dada a quantidade estimada no
Termo de Referência, bem como a qualidade exigida.

À empresa:
ELOS ADMINISTRAÇÃO E AGENCIAMENTO S/C
Rua da Conceição, 154, Sala 1101 – Centro – Niterói/RJ – 24020-083
PABX: (21) 2613-6444 
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3. grande estreitamento da margem de Lucro (0,01%) e dos gastos com
Despesas Administrativas/Operacionais (0,01%), que, levando-se em
consideração o faturamento, seria ainda menor.

Diante do exposto, concedo, no exercício de diligência, prazo até às 18 horas
do dia 23/11/2006, para que a empresa corrija os itens viciados e demonstre, comprovando
por meio de planilhas, documentos de arrecadação, balanços contábeis ou por outros meios
legais, que os seus preços podem garantir a perfeita execução do objeto licitando, inclusive
com relação aos itens “Uniforme” e “Material/Equipamentos”, do Grupo IV (Insumos).

A comprovação se fará, enviando a empresa resposta a este Ofício, pelo fax
(21) 2107-9467, acompanhado dos respectivos documentos, devendo os originais ser
encaminhados até o dia 24/11/2006, ao endereço Av. Nilo Peçanha, 31, Sala 421, Centro, Rio
de Janeiro/RJ, CEP 20020-100.

Cumpre salientar que tal precaução encontra abrigo no item 6.2 do Edital e no
artigo 48, II do Diploma das Licitações, havendo ainda vasto material na doutrina, em que se
procura garantir que a contratação ocorra, tomando a Administração as devidas cautelas frente
a possíveis inexperiências e empolgações na oferta de lances incompatíveis com a realidade do
mercado e da própria empresa. Isso, no decorrer do contrato poderia comprometer a
continuidade do serviço.

Atenciosamente,

Severino do Ramos Martiniano
Pregoeiro

À empresa:
ELOS ADMINISTRAÇÃO E AGENCIAMENTO S/C
Rua da Conceição, 154, Sala 1101 – Centro – Niterói/RJ – 24020-083
PABX: (21) 2613-6444 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA NO  ESTADO  DO  RIO  DE JANEIRO

OFÍCIO PR/RJ/CPL N° 09/2006

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2006.

Ref.:Pregão Eletrônico n.º 21/2006

Prezados Senhores,

Dando prosseguimento à licitação de que trata o Pregão Eletrônico n.º
21/2006, em cumprimento ao que disciplina os itens 5.10, 5.11, 5.12 e 6.2 do Edital, efetuamos
análise da Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada por esta empresa, LIMA
SANTOS SERVIÇOS SERVIÇOS S/S LTDA., terceira classificada na fase de lances, com o valor
global mensal de R$ 8.999,00 (oito mil, novecentos e noventa e nove reais), na qual
constatamos alguns erros, quais sejam:

1. a empresa atribuiu 0,2% ao item INCRA, do Grupo “A”, 1,45% ao item
AVISO PRÉVIO INDENIZADO e 0,55% ao item INDENIZAÇÃO ADICIONAL, do
Grupo “B”, não seguindo orientação do item 5.11 do edital.

Além disso, verificou-se também:

1. diante do número de funcionários previsto para a execução dos serviços (10
ao todo), o valor cotado para o item UNIFORMES no Grupo Insumos, R$
4,62, mostra-se temerário, já que o fornecimento indicado no Termo de
Referência (subalíneas "a.1” e "a.2” do item 5) é em número inicial de 02
(dois) jogos completos, e a troca de pelo menos 01 (um) jogo completo a
cada SEMESTRE;

2. que o total mensal atribuído ao item MATERIAL/EQUIPAMENTOS seria de R$
100,00, mostra-se da mesma forma temerário, dada a quantidade estimada
no Termo de Referência, bem como a qualidade exigida.

3. grande estreitamento da margem de LUCRO (0,1%) e dos gastos com
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS (0,1%), que, levando-se em
consideração o faturamento, seria ainda menor.

Diante do exposto, concedo, no exercício de diligência, prazo até às 18 horas
do dia 23/11/2006, para que a empresa corrija os itens viciados e demonstre, comprovando
por meio de planilhas, documentos de arrecadação, balanços contábeis ou por outros meios

À empresa:
LIMA SANTOS SERVIÇOS S/S LTDA.
Filial RJ: Rua Tertuliano de Melo, 49, Nova Iguaçu/RJ – 26210-211
(21) 2767-0855
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legais, que os seus preços podem garantir a perfeita execução do objeto licitando, inclusive
com relação aos itens “Uniforme” e “Material/Equipamentos”, do Grupo IV (Insumos).

A comprovação se fará, enviando a empresa resposta a este Ofício, pelo fax
(21) 2107-9467, acompanhado dos respectivos documentos, devendo os originais ser
encaminhados até o dia 24/11/2006, ao endereço Av. Nilo Peçanha, 31, Sala 421, Centro, Rio
de Janeiro/RJ, CEP 20020-100.

Cumpre salientar que tal precaução encontra abrigo no item 6.2 do Edital e no
artigo 48, II do Diploma das Licitações, havendo ainda vasto material na doutrina, em que se
procura garantir que a contratação ocorra, tomando a Administração as devidas cautelas frente
a possíveis inexperiências e empolgações na oferta de lances incompatíveis com a realidade do
mercado e da própria empresa. Isso, no decorrer do contrato poderia comprometer a
continuidade do serviço.

Atenciosamente,

Severino do Ramos Martiniano
Pregoeiro

À empresa:
LIMA SANTOS SERVIÇOS S/S LTDA.
Filial RJ: Rua Tertuliano de Melo, 49, Nova Iguaçu/RJ – 26210-211
(21) 2767-0165



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA NO  ESTADO  DO  RIO  DE JANEIRO

OFÍCIO PR/RJ/CPL N° 10/2006

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2006.

Ref.:Pregão Eletrônico n.º 21/2006

Prezados Senhores,

Dando prosseguimento à licitação de que trata o Pregão Eletrônico n.º
21/2006, em cumprimento ao que disciplina os itens 5.10, 5.11, 5.12 e 6.2 do Edital, efetuamos
análise da Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada por esta empresa, TGS –
PRESTADORA DE SERVIÇOS, LOCAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA., quinta classificada
na fase de lances, com o valor global mensal de R$ 10.190,00 (dez mil, cento e noventa reais),
na qual constatamos alguns erros, quais sejam:

1. o valor calculado para o item Reserva Técnica não corresponde,
efetivamente, ao percentual anotado;

2. a empresa atribuiu 0,2% ao item INCRA, 9,5% ao item FGTS (considerado
em conjunto com o item 9 ali explicitado) e apenas 1% ao item SEGURO
CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO, todos do Grupo “A”, não seguindo
orientação do item 5.11 do edital;

3. no Grupo “B”, a empresa inovou, apresentando o item FALTAS ABONADAS
em 0,69%, além de atribuir 1% ao item LICENÇA
PATERNIDADE/MATERNIDADE, 1,02% ao item FALTAS LEGAIS e 1,06% ao
item ACIDENTE DE TRABALHO; não seguindo orientação do item 5.11 do
edital, tendo ainda deslocado os itens FÉRIAS, ADICIONAL DE 1/3 FÉRIAS e
13º SALÁRIO para o grupo “C”;

4. os itens originariamente integrantes do Grupo “C” foram tratados,
anomalamente no Grupo “D”, da seguinte forma: FGTS NAS RESCISÕES SEM
JUSTA CAUSA – 1,65%, AVISO PRÉVIO INDENIZADO (etc.) - 1,42%,
INDENIZAÇÃO ADICIONAL – 1,05%, também sem obedecer orientação do
item 5.11 do edital;

5. utilizou-se do Grupo “E”, extinto por força da Lei 9.528, de 10 de dezembro
de 1997; 

À empresa:
TGS – PRESTADORA DE SERVIÇOS, LOCAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
Av. Vademar Carlos Pereira, 778, Sala 05, Vila Talarico – São Paulo/SP 
(11) 6653-1202
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6. o Grupo “D” foi contemplado em um estranho Grupo “F”, e, assim mesmo, de
forma errada, já tal grupo procura tratar da incidência dos encargos do
Grupo “A” sobre o Grupo “B”;

7. o total mensal atribuído ao item VALE ALIMENTAÇÃO, R$ 40,00, não
corresponde ao total calculado quando considerado o valor estabelecido na
Convenção Coletiva de que é signatário o SEAC/RJ, utilizada como
referência neste certame;

8. no cálculo do item VALE-TRANSPORTE do Grupo IV – Insumos, o valor não
corresponde ao que resulta da correta aplicação da fórmula, i.e., o produto
de duas passagens modais ao dia (ida/volta) pelo número de dias úteis
estimados (22) subtraído da participação legal do trabalhador (6% do
salário-base).

Além disso, verificou-se também, diante do número de funcionários previsto
para a execução dos serviços (10 ao todo), que o valor cotado para o item UNIFORMES no
Grupo Insumos, R$ 8,00, mostra-se temerário, já que o fornecimento indicado no Termo de
Referência (subalíneas "a.1” e "a.2” do item 5) é em número inicial de 02 (dois) jogos completos,
e a troca de pelo menos 01 (um) jogo completo a cada SEMESTRE.

Diante do exposto, concedo, no exercício de diligência, prazo até às 18 horas
do dia 23/11/2006, para que a empresa corrija os itens viciados e demonstre, comprovando
por meio de planilhas, documentos de arrecadação, balanços contábeis ou por outros meios
legais, que os seus preços podem garantir a perfeita execução do objeto licitando, inclusive
com relação ao item “Uniforme”, do Grupo IV (Insumos).

A comprovação se fará, enviando a empresa resposta a este Ofício, pelo fax
(21) 2107-9467, acompanhado dos respectivos documentos, devendo os originais ser
encaminhados até o dia 24/11/2006, ao endereço Av. Nilo Peçanha, 31, Sala 421, Centro, Rio
de Janeiro/RJ, CEP 20020-100.

Cumpre salientar que tal precaução encontra abrigo no item 6.2 do Edital e no
artigo 48, II do Diploma das Licitações, havendo ainda vasto material na doutrina, em que se
procura garantir que a contratação ocorra, tomando a Administração as devidas cautelas frente
a possíveis inexperiências e empolgações na oferta de lances incompatíveis com a realidade do
mercado e da própria empresa. Isso, no decorrer do contrato poderia comprometer a
continuidade do serviço.

Atenciosamente,

Severino do Ramos Martiniano
Pregoeiro

À empresa:
TGS – PRESTADORA DE SERVIÇOS, LOCAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
Av. Vademar Carlos Pereira, 778, Sala 05, Vila Talarico – São Paulo/SP 
(11) 6653-1202



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA NO  ESTADO  DO  RIO  DE JANEIRO

OFÍCIO PR/RJ/CPL N° 11/2006

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2006.

Ref.:Pregão Eletrônico n.º 21/2006

Prezados Senhores,

Dando prosseguimento à licitação de que trata o Pregão Eletrônico n.º
21/2006, em cumprimento ao que disciplina os itens 5.10, 5.11, 5.12 e 6.2 do Edital, efetuamos
análise da Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada por esta empresa, LIMPE TOP
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., quarta classificada na fase de lances, com o valor global
mensal de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinqüenta reais), na qual constatamos alguns
erros, quais sejam:

1. a empresa atribuiu 0,2% ao item INCRA, do Grupo “A”, 11,10% ao item
FÉRIAS, do Grupo “B”, 0,02% ao item AVISO PRÉVIO INDENIZADO e 0,01%
ao item INDENIZAÇÃO ADICIONAL, do Grupo “C”, não seguindo orientação
do item 5.11 do edital.

Além disso, verificou-se também:

1. diante do número de funcionários previsto para a execução dos serviços (10
ao todo), o valor cotado para o item UNIFORMES no Grupo Insumos, R$
10,00, mostra-se temerário, já que o fornecimento indicado no Termo de
Referência (subalíneas "a.1” e "a.2” do item 5) é em número inicial de 02
(dois) jogos completos, e a troca de pelo menos 01 (um) jogo completo a
cada SEMESTRE;

2. grande estreitamento da margem de LUCRO (0,40%) e dos gastos com
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS (0,22%), que, levando-se em
consideração o faturamento, seria ainda menor.

Diante do exposto, concedo, no exercício de diligência, prazo até às 18 horas
do dia 23/11/2006, para que a empresa corrija os itens viciados e demonstre, comprovando
por meio de planilhas, documentos de arrecadação, balanços contábeis ou por outros meios
legais, que os seus preços podem garantir a perfeita execução do objeto licitando, inclusive
com relação ao item “Uniforme”, do Grupo IV (Insumos).

À empresa:
LIMPE TOP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
Av. Rio Branco, 277, 5º andar, Sala 505, Centro, Rio de Janeiro/RJ – 20040-009
(21) 3287-7121 / 2502-9121
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A comprovação se fará, enviando a empresa resposta a este Ofício, pelo fax
(21) 2107-9467, acompanhado dos respectivos documentos, devendo os originais ser
encaminhados até o dia 24/11/2006, ao endereço Av. Nilo Peçanha, 31, Sala 421, Centro, Rio
de Janeiro/RJ, CEP 20020-100.

Cumpre salientar que tal precaução encontra abrigo no item 6.2 do Edital e no
artigo 48, II do Diploma das Licitações, havendo ainda vasto material na doutrina, em que se
procura garantir que a contratação ocorra, tomando a Administração as devidas cautelas frente
a possíveis inexperiências e empolgações na oferta de lances incompatíveis com a realidade do
mercado e da própria empresa. Isso, no decorrer do contrato poderia comprometer a
continuidade do serviço.

Atenciosamente,

Severino do Ramos Martiniano
Pregoeiro

À empresa:
LIMPE TOP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
Av. Rio Branco, 277, 5º andar, Sala 505, Centro, Rio de Janeiro/RJ – 20040-009
(21) 3287-7121 / 2502-9121
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