
 

Resposta ao Recurso Administrativo do Pregão Eletrônico nº PE.EPE.004/2021 – Licitação para 
contratação dos Serviços de Gerais para o escritório da EPE. 

EMPRESA RECORRENTE: CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA PRODUTOS E 
SERVIÇOS. CNPJ: 10.243.854/0001-52 

EMPRESA RECORRIDA: MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 19.088.605/0001-04 

 I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

A manifestação da intenção em recorrer foi registrada no sistema Comprasnet na sessão 
pública do pregão eletrônico acima enumerado. O pregoeiro aceitou a intenção em recorrer e concedeu 
o prazo de 3 (três) dias uteis para apresentação das razões, sendo concedido mesmo prazo para as 
contrarrazões. As razões e contrarrazões foram apresentadas no prazo legal definido, sendo por tanto, 
tempestivas.  

 II – DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRENTE.  

A empresa recorrente, alega, resumidamente, que a empresa habilitada em 1° lugar MGS 
CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 19.088.605/0001-04 apresentou documentos de 
habilitação técnica de pessoa jurídica diversa à aquela vencedora do certame, nos termos abaixo 
descritos em parte: 

....”Inegável que a recorrida deve demonstrar com clareza que a documentação que ela apresenta diz 
respeito a ela, e não a uma homônima que exista no mercado, que não esteja participando deste certame e 
que tenha verdadeira competência para a prestação dos serviços. Falamos isto porque os contratos que ela 
juntou para justificar os atestados estão em nome de sociedades empresárias com nomes empresariais 
diferentes (apesar de assemelhados), sendo que sem estarem conjugados com as respectivas alterações 
contratuais a demonstrar que se trata da mesma pessoa (jurídica). Veja que existem, pelo menos, três 
sociedades empresárias; “MAYCON RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS”, “MGS CLEAN COMÉRCIO 
EIRELI” e a licitantes “MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI”. Ocorre que a MGS CLEAN 
SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI que está participando do procedimento licitatório, juntou contratos, para 
justificar os atestados de capacidade técnica que foram juntados, firmados não por ela, mas pela MAYCON 
RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS. Sem a alteração contratual específica a demonstrar que ambas 
são a pessoa jurídica, como é que a administração pública pode ter certeza de que se deparou com a 
proposta que expressa a maior vantajosidade? Demais disto, resta evidente que declarar habilitada uma 
proposta nestes termos inegavelmente viola o princípio da isonomia/impessoalidade, na medida que não há 
qualquer garantia de que a administração pública procederia da mesma em relação a qualquer outra 
sociedade empresária que não a MAYCON RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS, no caso de 
apresentação de atestados de capacidade técnica respaldados por contratos com nomes diversos de 
contratadas e sem as devidas alterações contratuais a legitimá-los.”... 

Outro ponto trazido pela recorrente, cita uma possível inconsistência na planilha de 
formação de preços apresentada, conforme descrito abaixo, em parte: 

...“ Um segundo ponto que deve ser discutido diz respeito à valor percentual do RAT que a MGS CLEAN 
SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI utilizou na sua planilha de custos e formação de preços, em confronto 
com a GFIP que ela mesma juntou e que tem competência de 14 de abril de 2021.  

Toda empresa não optante pelo Simples Nacional que tenha colaboradores terá a tributação de FAP 
(Fator Acidentário de Prevenção) e RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) em sua folha de pagamento. 
Nada mais é que um índice aplicado sobre a Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade 
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho podendo resultar em aumento ou diminuição da 
respectiva contribuição de acordo com o ano de abertura da empresa e ramo de atividade. 
 
O FAP tem uma variação de 0,5000 á 2,0000 e o RAT varia entre 1,00, 2,00 ou 3,00 sendo este fixado de 
acordo com o FPAS (Fundo da Previdência e Assistência Social – que é identificado pela atividade 
econômica que a empresa exerce). O cálculo deste tributo sobre a folha de pagamento é feito da seguinte 
forma: RAT x FAP = % que se aplica sobre a folha de pagamento mensal dos colaboradores da empresa. 
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No caso em tela, quando verificamos a GFIP da MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
verificamos acertadamente que o percentual do incidente não pode ser de modo algum maior do que 1%, 
haja vista que a recorrida apresenta alíquota de RAT igual 1,0 e FAP igual a 1,0000. Bem, se o cálculo de 
dá multiplicando RAT X FAP, temos que o valor utilizado deveria ser igual a 1, e não 3 como consta na 
planilha de custos e formação de preço da recorrida. 

Desta forma resta claro que estamos diante de mais um erro grave/tentativa de induzir em erro da 
comissão de licitação e o senhor pregoeiro. Constata-se que o índice de Seguro de Acidente do Trabalho 
utilizado, que foi igual a 3%, diverge do RAT apresentado na GFIP, no qual consta o valor de 1,00, o que 
equivale a um superfaturamento nas planilhas da recorrida no que toca ao submódulo 2.2 – “encargos 
previdenciários (GPS), fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) e outras contribuições”. 

No final de suas alegações a recorrente pede:  

...“que a proposta apresentada pela MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, seja desclassificada, 
uma vez que não respeita as normas sobre o tema, por conseguinte as disposições preambulares do 
instrumento convocatório”... 

Os termos do recurso apresentado pela recorrente, podem ser obtidos em sua íntegra no 
sitio do ComprasNet. 

 III – DAS CONTRA-RAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRIDA. 

A empresa RECORRIDA em suas alegações coloca os fatos e argumentações, nos termos 
abaixo descritos, aqui transcritos em partes: 

...”A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE abriu Licitação Pública, na modalidade Pregão 
Eletrônico, com sessão marcada para o dia 29/06/2021, às 09:00horas, pela. Egrégia Comissão. 
Inicialmente  cumpre salientar, que a Recorrente demonstra pouco conhecimento do que é lecionado pela 
legislação basilar do processo licitatório, pois é notório que Recorrente força um argumento totalmente 
descabido. Aludindo razões infundadas, a Recorrente aparenta não saber que o Atestado de Capacidade 
Técnica Operacional é perpétuo e sempre pertencerá a empresa que prestou os respectivos serviços. 
 
Outrossim, que a própria lei de licitações ao contemplar a qualificação técnica dos licitantes, traduziu em 
seu artigo 30 a vontade do legislador de não impedir a participação de interessados que possuíssem 
capacidade e experiência anterior de objeto semelhante ao que é licitado. 

Reza o artigo 30, inciso II: da Lei n° 8.666/93 que...“A documentação relativa à qualificação técnica limitar-
se-á:[…]  II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação[...]” 
 
Além do dispositivo acima exposto, o § 1º do mesmo artigo, traz ainda mais uma regra que traduz a 
vontade do legislador de ampliar o universo de competidores, afastando cláusulas que impeçam ou 
dificultem a participação. 1º, inciso I: “… serviço de características semelhantes, …, vedadas as 
exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; ” Grifamos. 
 
Dessa forma, deve-se desprezar a tentativa enfadonha da Recorrente, que a todo modo tenta desqualificar 
os atestados da Recorrida, levantando ilações levianas, definindo critérios subjetivos e sem fundamentos 
legais para aferição dos atestados, visto que a alteração da Razão social da empresa não apaga o 
histórico construído ao passar dos anos”...  

Com relação a um possível erro no percentual do RAT ajustado, a empresa recorrida 
argumenta que:  
 

...“de fato  apresentou a SEFIP com o índice do RAT em 1%, entretanto a CNAE preponderante da 
Recorrida conduz para que este índice seja ajustado para 3%. Pois, trata-se de serviço de limpeza 
(CNAE 8121-4/00) e este é nosso CNAE preponderante. (Documento 1). Cumpre ainda ressaltar, que 
contrário ao alegado pela Recorrente, este ajuste não é ilegal, pois cumpre exatamente a realidade da 
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entidade. Além disso, perceba que se a Recorrida não considerasse o CNAE preponderante, a sua 
margem de lucro seria ainda maior, visto que a mudança do índice traria, consequentemente, encargo 
menor que o atual. 
 
Ademais, frisa-se que, caso Recorrida tivesse realmente cometido um equívoco ao compor sua Planilha 
de Formação de Preços, este não seria suficiente para desclassificá-la, pois o suposto equívoco poderia 
ser facilmente corrigido. Inclusive esse é o entendimento consolidado e pacífico do Tribunal de Contas 
da União – TCU, vejamos: Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não 
constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada 
sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário do TCU) Grifamos 
 
A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a 
desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração contratantes realizar 
diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor 
global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário do TCU)  

 
E complementa suas alegações; 

Veja-se ainda que a Proposta ofertada pela ora recorrida comporta preço global inferior às demais, o 
que, notadamente pelo tipo de licitação (Menor Preço), deve servir de norte para toda e qualquer decisão 
atinente ao processo. Em outras palavras, não existe, mas ainda que existisse desconformidade da 
proposta, sem macular a impessoalidade e a invocada isonomia, é conveniente e útil à Administração 
pretender sejam sanadas quaisquer irregularidades superáveis na Planilha de Preços oferecida pela 
Recorrida, a fim de garantir a efetividade do interesse público em voga. 

E por derradeiro pede que: 

Por todo o exposto, confiante no notório saber jurídico de que é dotado V. Sa, pugna pelo 
DEFERIMENTO das Contrarrazões presente e pelo DESPROVIMENTO ao recurso da empresa CEMAX 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., e que seja mantida a decisão de classificação da Recorrida no 
Processo em destaque, declarando, por conseguinte, a MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. 
vencedora do processo em epígrafe, seguindo à adjudicação do contrato, por ser medida de mais lídima 
e de salutar justiça. 

Os termos das contrarrazões podem ser obtidos de forma integral no sitio do ComprasNet. 

 IV – DOS FATOS. 

A primeira sessão pública do certame ocorreu no dia 29 de junho às 09:00h. Após a etapa 
de disputa aberta, quando os licitantes são instigados a apresentam seus melhores lances, sagrou-se 
vencedora a empresa MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 19.088.605/0001-04 com 
a proposta no valor de R$ 967.900,00 (novecentos e sessenta e sete mil, e novecentos reais) para 
prestação dos serviços, pelo período de 12 (doze) meses.  

Após a etapa de lances, a licitante detentora da melhor proposta, foi solicitada a encaminhar 
sua proposta ajustada, bem como a planilha de formação de custos para análise. 

Seguindo os trâmites normais do certame, toda a documentação de habilitação técnica bem 
como a planilha de formação de custos apresentada pela primeira colocada, foi encaminhada à área 
requisitante (SRL), a qual após análise, apontou erros no preenchimento da planilha. 
 

Assim, na reabertura da sessão pública que ocorreu no dia 05 de julho às 15:00h, conforme 
pacificado pelos órgãos de controle*, foram informados à licitante detentora da melhor proposta, os 
erros encontrados em sua planilha, solicitada as devidas correções e a anexação da correção no 
sistema ComprasNet. Por fim o pregoeiro informou no “chat” que a reabertura da sessão pública 
ocorreria no dia seguinte. 
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* Acórdão TCU n°2.546/2015–Plenário, a existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços não 
enseja a desclassificação antecipada da respectiva proposta, devendo a Administração realizar diligências para a devida 
correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto, com grifos nossos 

Após o recebimento e análise da planilha corrigida, a área requisitante atestou a capacidade 
técnica da licitante, bem como a correção da planilha de formação de custos. 

Na 2° reabertura ocorrida no dia 06 de julho, a licitante vencedora foi habilitada e teve sua 
proposta aceita pelo pregoeiro. Em seguida, foi aberto o prazo formal para registro de intensão de 
recorrer. A empresa CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA PRODUTOS E SERVIÇOS. 
CNPJ: 10.243.854/0001-52, 5° classificada na etapa de disputa, registrou sua intensão, a qual, foi 
aceita pelo pregoeiro e em seguida determinadas as datas limite, para apresentação dos argumentos 
formais do recurso e contrarrazão previstos na legislação. 

 V – DA ANALISE DO RECURSO. 

De início, quanto à tempestividade do recurso, tem-se que a manifestação da intenção em 
recorrer foi registrada no sistema ComprasNet, na sessão pública do dia 06/07/2021. O pregoeiro 
aceitou, nesta mesma data, a intenção e concedeu o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das 
razões, sendo concedido mesmo prazo para as contrarrazões. Tanto as razões, como as contrarrazões 
foram apresentadas nos prazos legais definidos, portanto tempestivas.  

Antes de entrarmos o mérito do recurso, dois pontos merecem destaque. O primeiro para 
esclarecer a natureza jurídica da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. A EPE é uma empresa 
pública, instituída nos termos da Lei n° 10.847/2004 e do Decreto n° 5.184/2004. vinculada ao Ministério 
de Minas e Energia – MME. e por se tratar de uma Empresa Pública, obedece às Leis nº 13.303/2016, 
nº 10.520/2002, à Lei Complementar nº 123/2006; aos Decretos nº 8.945/2016, nº 8.538/2015, n° 
7.203/2010, nº 8.212/1991 e nº 10.024/2019; ao Regulamento de Licitações e Contratos da EPE – RLC. 
Não estando, portanto, a EPE sob a égide da finada Lei n° 8.666/93, ou mesmo se sua recém-publicada 
sucessora, a Lei n° 14.133/2021, se não como via subsidiária. 

 
O segundo ponto para se ratificar é referente as exigências para a Habilitação Técnica das 

licitantes, descritas no item 11.8.1 do edital e transcrita abaixo, com grifos nossos: 
 

11.8.1 A qualificação técnica deverá ser comprovada mediante os seguintes documentos: 
a) 1 (um) ou mais atestados ou declarações de capacidade técnica, em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove que a empresa já executou serviços com objeto compatível, por pelo menos 3 
(três) anos; 
b) declaração de compromisso, firmada pelo representante legal da licitante, de que esta possui, ou que instalará 
escritório na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, a contar da data de início da 
vigência do contrato; 

 
Isto posto, tratemos da análise do mérito, em si. A recorrente afirma, primeiramente, que:  
 
1 A empresa declarada vencedora juntou atestados que estão em nome de sociedades 

empresárias com nomes empresariais diferentes (apesar de assemelhados), sem estarem conjugados 
com as respectivas alterações contratuais a demonstrar que se trata da mesma pessoa (jurídica). A 
recorrente segue afirmando que a MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI que está 
participando do procedimento licitatório, juntou contratos, da empresa “MAYCON RODRIGUES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS”, “MGS CLEAN COMÉRCIO EIRELI” para justificar sua capacidade técnica 
firmados não por ela, mas pelas citadas empresas. 

 
1. Em análise da documentação apresentada verificamos que os atestados estão 

registrados no Conselho de Administração conforme a Resolução Normativa CFA nº 304 de 06/04/2005, 
em nome da recorrida. Ademais, todas as empresas citadas pela recorrente apresentam o mesmo 
CNPJ, mesmo endereço e responsável.  
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Constatamos ainda, que ao contrário do afirmado pela recorrente, na documentação 

disponíbilizada no sitio de Comprasnet, a empresa vencedora anexou alteração de seu contrato social 
registrada na JUCERJA em 28/01/2021, na qual muda seu nome de MGS CLEAN COMÉRCIO EIRELI 
para MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, mantendo o mesmo CNPJ.  

Entendemos, assim, que a despeito da mudança do nome a habilitação técnica continua, visto 
sua expertise em cumprir o objeto não advém de sua denominação, mas de suas experiências 
pretéritas. Aliás, este é o entendimento do TCU em seu acordão n 1.158/2016 – Plenário o qual 
transcrevemos em partes. 

...No caso em apreço, houve simples alteração na razão social da representante, circunstância insuscetível, por si só, de 
lhe retirar a aptidão técnica revelada em obras anteriormente executadas.   

 

E o relator completa na formulação de seu voto 
 

“A razão social é o nome da empresa no ordenamento jurídico; sua alteração não traz, a priori, implicação na sua 
capacidade de executar o contrato administrativo a que se propõe em um certame licitatório. No caso em tela, o CNPJ, o 
sócio proprietário e o endereço da empresa são os mesmos; logo, trata-se da mesma empresa com nome diferente.”   

 
2 A empresa recorrente afirma em seguida que: 
 

Um segundo ponto que deve ser discutido diz respeito à valor percentual do RAT que a MGS CLEAN SOLUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI utilizou na sua planilha de custos e formação de preços, em confronto com a GFIP que ela mesma 
juntou e que tem competência de 14 de abril de 2021. 
 
Toda empresa não optante pelo Simples Nacional que tenha colaboradores terá a tributação de FAP (Fator Acidentário de 
Prevenção) e RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) em sua folha de pagamento. Nada mais é que um índice aplicado 
sobre a Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho 
podendo resultar em aumento ou diminuição da respectiva contribuição de acordo com o ano de abertura da empresa e 
ramo de atividade. 
 
O FAP tem uma variação de 0,5000 á 2,0000 e o RAT varia entre 1,00, 2,00 ou 3,00 sendo este fixado de acordo com o 
FPAS (Fundo da Previdência e Assistência Social – que é identificado pela atividade econômica que a empresa exerce). 
 
O cálculo deste tributo sobre a folha de pagamento é feito da seguinte forma: RAT x FAP = % que se aplica sobre a folha 
de pagamento mensal dos colaboradores da empresa. 
 

E finaliza afirmando: 
 

que a empresa vencedora utilizou na sua planilha de custos e formação de preços, em confronto com a GFIP que ela 
mesma juntou e que tem competência de 14 de abril de 2021. Explicita conceitos do Fator Acidentário de Prevenção e 
RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) Segue afirmando que o índice de Seguro de Acidente do Trabalho utilizado pela 
recorrida foi igual a 3%, e que este diverge ria do RAT apresentado na GFIP, na qual consta o valor de 1,00, o que 
equivale a um superfaturamento nas planilhas da recorrida no que toca ao submódulo 2.2 – “encargos previdenciários 
(GPS), fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) e outras contribuições”. 

 
2. Após análise da afirmação trazida e da planilha de formação de custos apresentada, 

cumpre esclarecer que a contribuição relativa ao RAT (Risco Ambiental do Trabalho), antigo SAT 
(Seguro de Acidente do Trabalho), é paga pelo empregador para custear benefícios concedidos pelo 
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) aos funcionários que sofreram acidente de trabalho ou 
doença ocupacional. A Lei 9.732/1998, que alterou dispositivos da Lei 8.212/1991, instituiu a 
contribuição e estabeleceu as alíquotas de 1%, 2% ou 3%, de acordo com o grau de risco da empresa, 
segundo a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE). 
 

O Fator Acidentário de Prevenção (FAP) consiste num multiplicador variável em um intervalo 
contínuo de cinco décimos a dois inteiros, aplicado com quatro casas decimais sobre a alíquota RAT. O 
FAP, a ser utilizado pelas empresas, é publicado anualmente pelo Ministério da Previdência Social. 
 

Para se calcular o RAT ajustado deve ser aplicada a seguinte fórmula: RAT Ajustado = RAT 
(conforme CNAE) x FAP (disponibilizado anualmente pelo Ministério da Previdência Social, conforme 
consulta no site do MPS). Essa alíquota será aplicada pela empresa sobre o total das remunerações 
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, para 
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custear as aposentadorias especiais e aquelas aposentadorias concedidas em razão do grau de 
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. 
 

Sobre a afirmação da recorrente, de que a recorrida tentou “induzir em erro a .comissão de 
licitação e o senhor pregoeiro” impende esclarecer que a recorrida MGS CLEAN SOLUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI juntou aos documentos de habilitação uma declaração (f. DECLARAÇÃO SOBRE 
RAT AJUSTADO ABRIL.2021.pdf) em que esclarece que o RAT Ajustado lançado em planilha (3%), 
embora divergente daquele constante da sua GFIP (1%, como aponta a recorrente), encontra-se 
alinhado ao seu CNAE (8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios). De fato, conforme se pode 
atestar a veracidade dessa afirmação no Anexo V do Decreto 6.957, de 9 de setembro de 2009, onde a 
alíquota correspondente ao Grau de Risco do CNAE 81.21-4-00 (Limpeza em prédios e em domicílios, 
atividade preponderante da recorrida) é de exatos 3% (três por cento). O FAP da recorrida, conforme se 
verifica nos documentos de habilitação (d. FapWEB – 2021.pdf) corresponde a 1,00, resultando, 
portanto, em RAT Ajustado de 3% (3% x 1,00).  
 

Ressalte-se o fato de o recolhimento ora praticado pela recorrida (e constante da SEFIP 
apresentada) se dar em alíquota inferior àquele constante da sua Planilha de Custos e Formação de 
Preços, não obsta a sua habilitação, uma vez que empresa recorrida deverá aplicar o percentual de 3% 
informado em seu recolhimento à Previdência Social quando da efetivação do contrato, conforme prevê 
o Decreto 3.048 de 1999 é claro em seu art.202, §13º transcrito em parte:  “A empresa informará 

mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência 
Social - GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e a atividade do 
estabelecimento[...]”. 
 

Por todo o exposto, entendo que não há que se falar em “..superfaturamento nas planilhas 
da recorrida...”, primeiro porque a proposta vencedora foi a de menor valor, e segundo porque os 
recolhimentos a serem efetuados à Previdência Social, se darão no percentual indicado na planilha de 
custos, o qual não afeta em nada o preço global ofertado. 
 
 VI – CONCLUSÃO E DECISÃO DO PREGOEIRO. 

 
Diante de todo o exposto, conheço o Recurso Administrativo apresentado visto estar 

presente a faculdade recursal, a tempestividade e a legitimidade, para no mérito NEGAR 
PROVIMENTO. Mantenho a posição original de declarar habilitada a empresa MGS CLEAN 
SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 19.088.605/0001-04, aceitar sua proposta e declara-la 
vencedora do certame. Por fim, recomendo a adjudicação do objeto à empresa vencedora e a 
homologação do resultado no sistema ComprasNet. 
 

Submeto a presente para apreciação e decisão da Autoridade Superior, conforme 
estabelece o inciso IV, art. 13º do Decreto 10.024/19.  
 
Rio de Janeiro, 16/07/2021. 
 
 
 
 
 
 
Lauro Renato Lima Damasceno 
Pregoeiro 
 



 Fl. 7/7  

 

 

 

 

 

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 
 
Nos termos da legislação vigente, por todos os fatos e relatos trazidos pelo pregoeiro, acato 

suas recomendações, mantendo-as nos exatos termos a decisão proferida. 

 
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2021. 
 
 
 
Angela Regina Livino de Carvalho 
Diretora de Gestão Corporativa 
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