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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 150/2021/DL/PMD.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E
PREVENTIVA E SERVIÇOS EVENTUAIS DE MELHORIAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENA MONTA DO SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS. 

1. SÍNTESE DO RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa GTX CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, em face da
sua desclassificação do Pregão Eletrônico nº 20/2021, Processo Administrativo nº 150/2021/DL/PMD, declarada na
sessão pública iniciada em 10/9/2021, oriunda do entendimento proferido na manifestação da Comissão Técnica
Especial da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos desta Prefeitura (SEMSUR). 

O Pregão Eletrônico em tela possui como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de iluminação pública no Município de Dourados/MS, compreendendo a execução de serviços de manutenção
corretiva e preventiva e serviços eventuais de melhorias e instalações de pequena monta do sistema de iluminação
pública e ornamental, incluindo a utilização de veículos, materiais, mão de obra e equipamentos. 

Durante a sessão pública do certame ocorrida em 6/10/2021, após a desclassificação das primeiras colocadas, a
empresa GTX CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi convocada [1] para encaminhar a proposta corrigida e as
planilhas no prazo máximo de 7 (sete) horas. 

Após o encaminhamento tempestivo pela empresa, a documentação foi enviada à Comissão Técnica Especial da
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para a análise. O referido grupo técnico solicitou a realização de
diligências para comprovação e esclarecimentos acerca dos valores e quantitativos apresentados, bem como que a
empresa comprovasse a exequibilidade da proposta oferecida. 

Ato contínuo, a empresa encaminhou a documentação solicitada, que foi devidamente enviada à Comissão Técnica
da SEMSUR para a análise. Em sua avaliação, a Comissão manifestou-se pela indeferimento da proposta
apresentada pela empresa, conforme razões técnicas relatadas nos autos nas fls. 1.469/1.474;

Em razão disso, durante a sessão pública realizada em 20/10/2021 a proposta da empresa GTX CONSTRUTORA E
SERVICOS LTDA foi desclassificada do certame. 

Durante a sessão pública ocorrida em 29/10/2021, após a declaração da nova empresa habilitada, foi concedido o
prazo de 30 (trinta) minutos para que qualquer licitante interessada apresentasse a intenção em recorrer,
momento no qual foram registradas as intenções de recursos somente das empresas GTX Construtora e Serviços
LTDA ME e LASER Iluminação EIRELI EPP. 

Assim, a empresa interpôs o Recurso Administrativo em face da sua desclassificação.

Em síntese, alegou que foi equivocada decisão de desclassificação uma vez que a decisão da Comissão é irregular e
sem fundamentos legal, em face da Recorrente apresentando proposta de preço totalmente exequível.

Alegou que a inabilitação da Recorrente pelo fundamento de diminuição de para 06 (seis) equipes contradiz ao
edital e aos fundamentos alegados na resposta de impugnação ao edital apresentado pela Recorrente, que deixa
claro que o mínimo seria de 06 (equipes) o que foi atendido na composição apresentada pela Recorrente.

Argumentou também o seguinte: 

Houve um erro de composição de quantitativos no edital. A média do parque de iluminação fica queimado de entre
2 a 5%. Em Dourados são 27.550 pontos, a média de 2 % seria de 600 serviços e 5% média de 1500 serviços,
logo estão subestimados a realização de 3.731 pontos mensais. (....) [2]

Citou que o ato convocatório traz serviços além do efetivamente necessário para atender todo o parque de
iluminação do Município, o que foi devidamente impugnado pela Recorrente ao ser lançado o edital.. 

Além disso, afirma que a proposta da empresa vencedora possui um valor superior em relação à proposta da
Recorrente, o que enseja prejuízo financeiro ao erário público. 

Por fim, requereu o recebimento do Recurso Administrativo; que sejam acolhidas integralmente as alegações, com
isso, alterar a decisão que Inabilitou a Recorrente conforme Ata de Habilitação do processo em epígrafe passando a
HABILITAR a Recorrente GTX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, prosseguindo para a fase de análise de
documentação, uma vez que a decisão da Comissão é irregular e sem fundamentos legal, em face da Recorrente
apresentando proposta de preço totalmente exequível.

É o relato necessário. 

2. ADMISSIBILIDADE
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Considerando que a Recorrente manifestou [3] sua intenção em recorrer na sessão pública realizada no dia
29/10/2021, legitimando a possibilidade de interposição de recurso, conforme determina o artigo 4º, XVIII, da Lei
nº 10.520/2002; o art. 44, §1°, do Decreto nº 10.024/2019 e o item 9.2.2 do edital, e que apresentou as razões
de recurso em 2/11/2021, em consonância com o prazo de 3 (três) dias determinado no art. 4º, XVIII, da Lei nº
10.520/2002; o art. 44, §1°, do Decreto nº 10.024/2019 e o item 9.2.2 do edital, verifico que o Recurso
Administrativo é tempestivo. 
Portanto, conheço a sua admissibilidade. 
3. MÉRITO

Conforme relatado, a empresa Recorrente foi desclassificada do certame em decorrência do acolhimento da
manifestação da Comissão Técnica Especial da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que entendeu que,
mesmo após as diligências solicitadas, a Licitante não comprovou o atendimento adequado aos itens insertos no
edital do certame e não comprovou a possibilidade de exequibilidade da sua proposta 

A respeito das manifestações argumentativas expressadas pela Licitante no Recurso Administrativo em discussão,
cumpre trazer à colação o posicionamento adotado pela Comissão Técnica Especial acerca dos fatos, conforme
transcrição abaixo:

(...)
Esclarecemos que em nossa primeira análise técnica, bem como na reanálise técnica em processo de diligência,
solicitamos justificativas e comprovações de preços e quantitativos, já que no artigo 48 da lei nº 8.666/93,
estabelece que para ser exequível a proposta deve ter sua viabilidade demonstrada através de “documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato”, senão vejamos:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüiveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato
convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Assim, oferecemos à RECORRENTE a oportunidade de demonstrar a viabilidade de sua proposta, que seus preços
seriam exequíveis, o que não foi feito.
Ainda, não há que se falar que” a definição dos preços unitários não teria o condão de condenar à desclassificação
da proposta”, já que não estamos contratando por empreitada global, não é contratação por preço certo. Os preços
unitários tem relevância, pois fazem parte de uma composição de preços de vários itens a serem contratados, que
juntos perfazem um valor global. Prova inconteste é a planilha de composição de preços, que detalha serviço por
serviço, a serem pagos por medição, ou seja, serão pagos conforme sua execução. 
Mais uma vez a RECORRENTE se equivocou, confundindo a modalidade de contratação com o critério de seleção, já
que, em suas alegações anteriores primou pela contratação por resultados e não por medição/execução dos
serviços necessários, que é o objetivo desta municipalidade. O que se nota, é um a imposição desta licitante em
julgar o que é melhor para o Município. 
As fls. 02, a licitante alega que sua proposta traria o menor custo à Administração e houve formalismo excessivo.
Ainda, que foi inabilitada por apresentar valores abaixo ou não previstos na composição de preços ofertados pelo
licitante.
Destacamos que não desclassificamos a empresa por apresentar valores abaixo ou não previstos, porém as
empresas interessadas deveriam apresentar composições de preços com os quantitativos mínimos necessários, de
forma que a disputa seja isonômica a todas. Senão vejamos o disposto nos autos:
“CONSIDERANDO que por ocasião do certame, as propostas serão analisadas pela Administração Pública conforme
exigência do Edital, sendo oferecida às licitantes participantes igualdade de condições, em nome do Princípio da
Razoabilidade e da Economicidade, onde as planilhas apresentadas têm por objetivo dar um norte às empresas
licitantes para que estas possam apresentar suas próprias propostas, dentro de sua capacidade e potencial em
realizar os serviços licitados. As planilhas apresentam valores estimados, próximos dos reais, com quantitativos
mínimos necessários”; (grifo nosso)
Desta forma, como sobredito, foram solicitadas explicações e esclarecimentos, para subsidiar a decisão final da
comissão técnica de análise, contudo não houve a devida comprovação, e a desclassificação deu-se,
primordialmente, por não apresentar o quantitativo solicitado.
Quanto ao formalismo excessivo alegado pela RECORRENTE, temos a esclarecer que o processo administrativo
deve observar alguns princípios, tais como da legalidade objetiva, oficialidade, publicidade , dentre outros. O
princípio do formalismo procedimental é o que impõe que as regras aplicáveis ao procedimento licitatório sejam
definidas diretamente pelo legislador, vedando ao administrador público a faculdade de descumpri-las ou alterá-las
de forma arbitrária. Desta feita, o critério deve valer para todas as licitantes, não podendo ser flexibilizado em
detrimento de uma delas. 
Sendo assim, esclarecemos que houve análise completa das planilhas e conforme citado nos relatórios anteriores,
pedimos esclarecimentos dos itens com maior discrepância, senão vejamos:
“Diante das extensas planilhas e suas diversas alterações realizadas pela licitante, não relatamos aqui linha por
linha, porém o que consta neste documento é o suficiente para entendimento pleno.”
Por todo o acima exposto, em que pese suas alegações finais neste item a):
“Destarte, a inabilitação da Empresa por apresentar valores abaixo ou não previstos na composição de preços
ofertado pelo licitante, não tem fundamento legal, uma vez que se trata de processo licitatório tipo menor preço
global.”
Observa-se que a RECORRENTE alega que fora desclassificada por questões de valores, o que não procede, posto
que no indeferimento da proposta a equipe técnica da SEMSUR, primou pelo quantitativo, e buscou a comprovação
da exequibilidade da proposta, como estabelece o já expresso, artigo 48 da Lei de licitações, .senão vejamos:
“Assim, como, em sua defesa aos pontos questionados pela equipe técnica, a licitante não demonstrou a
exequibilidade da sua proposta, uma vez que em diversos itens, e não apenas pontualmente, a mesma reduziu
drasticamente os seus coeficientes/quantitativos e/ou o preço unitário, o que resultou em um valor global de R$
4.850.000,00 (quatro milhões oitocentos e cinquenta mil reais), ou seja, 46% do valor orçado por esta Prefeitura,
valor manifestamente inexequível, como já demonstrado, limitando-se a explicar como elaborou sua proposta,
baseando-se em forma de contratação diversa da pretendida, sem ao menos considerar os motivos/justificativas
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que levaram o município a optar pela contratação dos serviços, ou seja, optou pela forma através de resultados,
em detrimento a da execução de serviços, como expresso em edital, não nos resta outra opção, primando pela
permanência do quantitativo editalício, que não seja indeferir a proposta pelo descumprimento deste, bem como
das normas legais que o regem, destacando-se o artigo 48 da lei 8.666/93. “
PORTANTO, RESTOU DEMONSTRADO QUE A DESCLASSIFICAÇÃO DEU-SE EM RAZÃO DA DIMINUIÇÃO DOS
QUANTITATIVOS QUE SE PRETENDE CONTRATAR, POSTO SER ROL TAXATIVO, DEVIDAMENTE EXPRESSO NOS
AUTOS.
a) REDUÇÃO DE EQUIPE

Quanto a quantidade de equipes, conforme consta em nossos relatórios e destacado no próprio Termo de
Referência e novamente mencionamos, o rol é taxativo e não há como reduzi-lo, num total de 7(sete) equipes,
senão vejamos o item do Termo de Referencia e da Minuta de Contrato, que trazem o mesmo texto, com rol
taxativo:
“10.3.2.7.A jornada de trabalho fixa dimensionada compreende em no mínimo 06 (seis) equipes no período diurno
(das 07 às 17h) e 01 (uma) equipe diurna-noturna (das 17 às 02h) de segunda a sexta, e aos sábados no mínimo
em período diurno.”

Ou seja, há a exigência expressa de 07 (sete) equipes para a manutenção.
Como a própria recorrente coloca no seu recurso, houve impugnação de sua parte, quanto aos veículos e restou
esclarecido que, quanto a quantidade de veículos, poderá a contratada fornecer número de caminhões inferior a 07
(sete) para atendimento dos serviços, considerando que haverá no mínimo uma equipe em horário diferenciado
das demais (diurno-noturno).
Para melhor entendimento, como dito em nossa primeira análise, isso significa que não há a necessidade da
licitante possuir 07 veículos, pois 1 veículo de uma equipe do período diurno pode ser utilizado no período diurno-
noturno devido o horário das jornadas de trabalho diurno e diurno-noturno não se sobreporem.
Ou seja, subentende-se que há exigência mínima é de 06 (seis) veículos para a manutenção.

Portanto, concluímos que a licitante se equivocou ao dimensionar apenas 06 (seis) equipes para a manutenção,
quando na verdade é necessário considerar 07 (sete) equipes de manutenção, o que alterou não somente o custo
com a mão de obra, mas sim outras composições de custo do Anexo E3 da licitante, como a redução do
quantitativo de Uniformes/EPI's (III - Uniformes/EPI's), as horas de operação de veículos (IV - Veículo Operacional)
e quantitativo de ferramentas (V - Ferramentas).

Na época, para que ficasse esclarecido à recorrente, quanto a resposta à sua impugnação, detalhamos inclusive o
modelo de cálculo a ser feito:

“Esclarecemos que no formato da planilha de composição de custo, considerou-se 7 (sete) veículos, apenas para
efeito de cálculo, devido a necessidade de considerar as horas utilizadas por todos esses veículos, e não a
exigência de 7 (sete) veículos. A exemplo, uma equipe do período noturno trabalha com um veículo do período
diurno, assim este veículo opera em duas jornadas diárias, portanto é necessário considerar este tempo de
operação.”
Portanto estava claro no Termo de Referência e na resposta da impugnação os moldes da composição de preços
que a licitante deveria seguir e considerar as sete equipes.
POR TODO O ACIMA EXPOSTO, DEMONSTRADO E COMPROVADO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM 6 OU 7 ( SEIS OU
SETE) EQUIPES, O ROL É TAXATIVO E SÃO SETE EQUIPES.

b) REDUÇÃO DE MATERIAIS 
A licitante afirma que a quantidade de manutenções estaria superestimada, conforme alegação:
“Houve um erro de composição de quantitativos no edital. A média do parque de iluminação fica queimado de entre
2 a 5%. Em Dourados são 27.550 pontos, a média de 2 % seria de 600 serviços e 5% média de 1500 serviços,
logo estão subestimados a realização de 3.731 pontos mensais.”
Da alegação da RECORRENTE, extrai-se que as manutenções só ocorrerão em pontos de iluminação que
“queimam”, o que representam a porcentagem de 2 a 5%. Contudo, não procede, resta esclarecer que um dos
objetivos da contratação são manutenções Preventivas e Corretivas, ou seja, não somente providenciar o
funcionamento do ponto luminoso noturno e o desligamento diurno. Há que se considerar, como expresso na
justificativa, anexo do Termo de Referencia, que o parque de iluminação Publica de Dourados encontra-se com
acúmulo de solicitações, posto que nossas equipes não conseguem atender a toda a demanda gerada.
O parque de iluminação pública do município necessita de diversos serviços corretivos e preventivos em pontos de
iluminação que estão em funcionamento, mas em condições irregulares para sanar preventivamente. 
Podemos citar por exemplo, troca de fiação deteriorada, troca de luminária avariada, troca de braço amassado/com
corrosão, lâmpadas em funcionamento, porém fraca/fim da vida útil, caixa de comando avariada, entre outras
comumente identificadas em nosso parque de iluminação pública. Há que se mencionar ainda que estamos à mercê
do fortuito e força maior, posto que, recentemente, passamos por dois temporais que danificaram expressivamente
nosso parque de iluminação, bem como as intervenções da concessionária com as trocas de postes e implantações
de redes de telecomunicações que geram novas demandas. Assim, quando da estimativa realizada por esta
Secretaria, levou-se em consideração nos Estudos Preliminares um quantitativo que viesse a atender às nossas
necessidades presentes e futuras, de acordo com nossa realidade local e não ao que a RECORRENTE acredita ser o
correto.
Portanto, a proposta da licitante é divergente da que o município espera e a grande quantidade de solicitações e na
realidade atual do município, o número de manutenções deve ser maior do que o esperado pela licitante.
Outro apontamento da RECORRENTE, onde novamente confunde a forma de contratação é sobre deixar equipes
ociosas , alegando que “ a Administração terá que pagar, o que gerará um desperdício de recursos públicos”,
(GRIFO NOSSO).:
Com a redução dos serviços não haverá a necessidade do quantitativo descrito pela Administração e tão pouco a
disponibilização de 7 ou 6 equipes. Se a Empresa deixar disponível as equipes mesmo que não haja serviços a
Administração terá que pagar, o que gerará um desperdício de recursos públicos. A Recorrente entende que o
mínimo de pontos atendidos considerados no Edital de 3731 pontos, corresponde ao calculado a seguir, plenamente
atendido pela empresa na sua composição, acima do esperado, conforme comprovado na resposta de diligência
apresentado pela Recorrente.
POIS BEM, mais uma vez comprovada a má interpretação por parte da licitante, impondo uma forma de
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contratação diversa da estabelecida pelo Município, pois, conforme expresso em edital e inclusive no último
relatório de diligência a licitante impõe argumentos para uma contratação dos serviços pela forma através de
resultados, em detrimento a da execução de serviços, pagos por medição, conforme execução, como expresso em
edital. Ou seja, a licitante pretende receber o valor estimado mensal de forma fixa, e não conforme a produtividade
e medição exigida pelo município. 
Ainda a licitante volta a citar outras licitações de modelos diversos cujos valores unitários estimados são reduzidos
em relação ao estimado pelo Município de Dourados, porém, EXAUSTIVAMENTE, esclarecemos que o nosso custo
mensal é de acordo com medições das solicitações registradas por sistema próprio do Município, de acordo com a
realidade local, e não um valor fixo mensal com verificação de resultados. 
d) DA ALEGADA INEXEQUIBILIDADE
A recorrente fundamenta seu RECURSO, citando modelos de outras municipalidades com objetos diversos do
processo em tela, ou seja, cita valores praticados em outras licitações, porém não se atenta que o objeto e a forma
de contratação não é a mesma. 
As licitações citadas como exemplo são baseadas no pagamento de valor fixo mensal e não por medição dos
serviços executados. Mais um ponto que não fundamenta seu RECURSO.
AINDA, a inexequibilidade se comprova pelo descumprimento dos itens 7.4.3 e 7.4.4 do edital e, como disposto no
artigo 48, I da lei nº 8.666/93, posto que houve a infringência aos princípios da isonomia e vinculação ao
instrumento convocatório. Vejamos o disposto em edital:
7.4.3. Serão desclassificadas as propostas que contenham cotação de objeto diverso do requerido nesta licitação,
sejam omissas ou que apresentem irregularidades e defeitos capazes de dificultar o julgamento.
7.4.4. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas
pelo(a)pregoeiro(a).
Como se verifica, houve afronta ao edital com as alterações realizadas em sua proposta / composições dos preços
e redução dos serviços/quantitativos, reduzindo artificialmente o valor do orçamento apresentado.

E) VALOR ESTIMADO - Ausência de Estimativa de serviços de melhorias
Esclarecemos que, a recorrente não se atenta a correta referência dos serviços, que como consta no Objeto deste
Edital e também no Item 7.4 do Termo de Referência, o seguinte texto:
7.4 SERVIÇOS EVENTUAIS DE MELHORIAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENA MONTA
Como o próprio nome diz, são serviços eventuais, não sendo possível defini-los mensalmente em um cronograma.
São serviços previstos, mas não necessariamente obrigatórios de serem executados, inclusive na sua quantidade
prevista no período contratado.
Como definido no próprio Termo de referência descreve-se:
4.1.1.1. Estes serviços incluirão melhorias, instalações e adequações onde a manutenção diária
corretiva/preventiva necessite maior intervenção, instalações provisórias, pontos novos previstos em razao de
extensão de rede e ampliações do Parque de Iluminação Pública. Previsão de substituição ou troca de postes
metálicos, de concreto ou ornamentais/especiais em casos de abalroamento ou vandalismo, exceto postes da
concessionária de distribuição de energia elétrica local.
Dos serviços eventuais de melhorias e instalações de pequena monta elencados nas planilhas de custos, não há
como ser definido quais serão necessários mensalmente. A previsão feita é anual, definida conforme demanda e
estudos/projetos durante este período. A empresa vencedora deverá ser capaz de, conforme a demanda
identificada e aceitação do orçamento prévio pelo Município, executar qualquer um dos serviços, até a quantidade
prevista durante o período contratado.
Portanto, há sim a estimativa destes serviços sendo que cada serviço possui quantitativo e descritivo próprio
detalhado na planilha de composição de preços, de forma individual para cada serviço. Logo, não há que se falar
em ausência de estimativa.
IV - DAS RAZÕES DA REFORMA DA DECISÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA
A recorrente afirma que:
“A manutenção de habilitação e contratação da Empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA., com o valor da
proposta em R$6.680.060,36 (seis milhões, seiscentos e oitenta mil, sessenta reais e trinta e seis centavos),
configura comportamento de gestão antieconômico, dada a realização de gastos desnecessários, ocasionando
prejuízos ao erário público.”
Mais uma vez, não assiste razão em suas alegações, posto que a proposta da licitante ILUMITECH CONSTRUTORA
LTDA atendeu aos requisitos editalícios, cumprindo todas as fases do certame, apresentou proposta exequível,
conforme dispositivo legal, bem como manteve os quantitativos propostos por esta municipalidade para sua
contratação. 
Não há que se falar em gestão antieconômica posto que o valor proposto pela licitante ILUMITECH CONSTRUTORA
LTDA, dentre todas as propostas analisadas, que antecedem à sua colocação, é o menor valor global que atendeu
às normas editalicias, ou seja, diante da inviabilidade técnica das demais classificadas, com valores inferiores a
esta que apresentou desconto de 36% sobre o valor estimado nos autos, esta é a proposta mais vantajosa para o
Municipio. (...)
Portando, atendendo aos procedimentos necessários à concretização do processo de licitação em tela, esta
municipalidade, apresentou como vencedora a proposta de menor valor que atendeu a todos os requisitos do
edital, portanto restou caracterizada a viabilidade econômica da proposta. [4]

Portanto, verifico que a fundamentação da Comissão Técnica que ensejou a manifestação pelo não provimento do
Recurso se deu em razão da apresentação da proposta pela empresa com quantitativos divergentes do que consta
no edital do certame, vez que a diminuição considerável de quantidades de itens e equipes acarretou, por óbvio, a
apresentação de proposta com valores excessivamente abaixo dos estimados pela Prefeitura.

Nesse ponto, merece destaque que o edital do certame, no item 10.3.2.7, exigiu expressamente que a empresa
licitante deveria apresentar a proposta que comportasse 7 (sete) equipes para execução dos trabalhos licitados,
sem que houvesse margem de discricionariedade da licitante quanto à redução da equipe. 

Dessa forma, é evidente que a apresentação de proposta com apresentação de apenas 6 (seis) equipe é diferente
do que exige o edital e, por consequência, acarreta a desclassificação da proposta, conforme determina o item
7.4.2 que assim dispõe: 

7.4..2. Serão desclassificadas as propostas que estejam em desacordo com os requisitos estabelecidos no presente
edital e seus anexos, que deixem de atender às exigências nele contidas, que se oponham a quaisquer dispositivos
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legais vigentes, que consignem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, preço global ou unitário
simbólico, irrisórios ou de valor zero, e ainda, as que apresentarem irregulares insanáveis. (Destaquei).

É importante mencionar que, consoante mencionou a Comissão Técnica, a possibilidade de a Licitante oferecer
apenas 6 (seis) veículos para execução dos trabalhos não possibilita que a proponente reduza a quantidade de
equipes para execução dos trabalhos.

Explico: o edital prevê que a interessada possa oferecer apenas 6 (seis) veículos, porque um desses automóveis
também poderá ser utilizado no período noturno, o que não ocorre com a equipe de trabalhadores.

Isso porque os trabalhadores das 6 (seis) equipes que trabalham durante o dia não poderão trabalhar a noite, por
evidente excesso de trabalho, violação das normas trabalhistas e desrespeito à dignidade da pessoa humana, razão
pela qual foi necessária a exigência de 7 equipes, sendo 6 diurnas e 1 noturna, o que, por óbvio, não são exigidos
para os automóveis, já que um dos veículos utilizados durante o dia poderia transportar a equipe do período
noturno. 

Desta feita, verifico que, além da ausência de observância das normas editálicias, a proposta oferecida pela
empresa violou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o qual dispõe que as regras estabelecidas no
certame deverão ser fielmente respeitadas pelas participantes. 
Portanto, não se trata de excesso de formalismo, conforme alegado pela Recorrente, mas de claro desatendimento
das cláusulas editalícias quanto ao objeto a ser contratado, o qual, frisa-se, foi inserto no instrumento convocatório
para atender exatamente as necessidades e demandas desta Administração, não sendo razoável que a Licitante
pretenda executar o objeto a ser contratado em dissonância com o que necessita/requer o ente público. 

Ademais, quanto à alegação de que os quantitativos do edital foram superestimados, convém destacar que o
Processo Licitatório inicia-se, ainda na fase interna, com a realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP)
exatamente para identificar a necessidade dos serviços e as estimativas necessárias para execução do objeto. 

Dessa forma, nos termos da manifestação da Comissão Técnica, na elaboração do ETP a equipe levou “em
consideração nos Estudos Técnicos Preliminares um quantitativo que viesse a atender às nossas necessidades
presentes e futuras, de acordo com a nossa realidade local e não ao que a RECORRENTE acredita ser o correto”.
[5]

A respeito disso, importa esclarecer que quem detém a competência técnica para dimensionar as reais
necessidades deste Município, bem como a melhor forma de contratação, é a equipe de profissionais instituída para
essa finalidade, composta por engenheiros e profissionais capacitados, os quais realizaram os estudos técnicos
essenciais que avaliaram a realidade local para definir estimativas atendessem exatamente o que exige as
demandas municipais. 

Ato contínuo, em relação à alegada inexequibilidade da proposta, percebo que a apresentação do valor
excessivamente baixo (R$ 4.850.000,00) em relação ao estimado (R$ 10.513.617,08) decorre da evidente da
transfiguração dos quantitativos estimados pelo edital e inobservância dos requisitos necessários, os quais ensejam
a manutenção da desclassificação da proposta. 

Dessa forma, considerando os motivos expostos e adotando a técnica de decisão Per Relationem [6], acolho
integralmente a fundamentação da Comissão Técnica Especial [7] como razão de decidir, mantendo inalterada da
decisão que proferida na sessão pública realizada em 20/10/2021, que desclassificou a empresa GTX Construtora e
Serviços LTDA do Pregão Eletrônico nº 20/2021.

3. DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, com fundamento nas razões explicitadas e no item 7.4.2 do edital, decido em NEGAR O PROVIMENTO
do recurso apresentado pela empresa GTX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, mantendo inalterada a decisão
exarada na sessão. Assim, ACOLHO as contrarrazões da empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA.

Encaminho o presente, ao Senhor Secretário de Administração (Autoridade Competente) para análise, ciência dos
termos dessa decisão e posterior deliberação.

Dourados/MS, 12 de novembro de 2021.

Laryssa de Vito Rosa
Pregoeira
GTX
Rodapés: 
[1] Fl. 1.774 do Processo Licitatório.
[2] Fl. 1.795 do Processo Licitatório
[3] Fl. 1.795 do Processo Licitatório
[4] Fls. 1.840/1847 do Processo Licitatório.
[5] Fl. 1.845 do Processo Licitatório
[6] STF: Diz-se “per relationem” a técnica de fundamentação por meio da qual se faz remissão ou referência às
alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo. Assim, sendo,
trata-se de prática que o STF não entende equivaler à ausência de fundamentação, desde que as peças referidas
contenham os motivos que ensejam a decisão do feito. Acompanhe-se trecho do julgado MS 27350 MC / DF DJ
04/06/2008, que ora transcreve-se: "Valho-me", para tanto, "da técnica" da "motivação" "per" "relationem", *o
que basta para afastar eventual alegação de que este ato decisório apresentar-se-ia destituído de fundamentação.
"Não se desconhece", na linha de diversos precedentes que esta Suprema Corte estabeleceu "a propósito da
motivação por referência ou por remissão.
STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. DEMISSÃO. ATO
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VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO MAIS BRANDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016,
o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse
sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II - Verifico que o tribunal de origem adotou orientação pacífica no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é possível, para fins de motivação dos atos administrativos, a
remissão aos fundamentos de manifestação constante nos autos de processo administrativo. (...) (Superior
Tribunal de Justiça. AgInt nos EDcl no RMS 50.926/BA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)
TCU: Tomada de contas especial. Convênio. Recursos afetos à área de saúde. Operação Sanguessuga. Contas
irregulares. Débito. Multa. Embargos de declaração. Arguição de omissão em razão de falta de fundamentação da
decisão, do não reconhecimento de boa-fé e dos critérios de aplicação de multa. Uso de técnica de motivação per
relationem. Multa fundamentada no art. 57 da Lei 8.443, de 1992. Conclusão sobre a ausência de boa-fé expressa
na deliberação embargada. Rejeição. (Tribunal de Contas da União. TCE nº 005.364/2010-8 Acórdão 957/2015
Relator Augusto Nardes - Segunda Câmara Data da sessão 10/03/2015).
[7] Fls. 1.840 a 1.847 do Processo Licitatório

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 150/2021/DL/PMD.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E
PREVENTIVA E SERVIÇOS EVENTUAIS DE MELHORIAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENA MONTA DO SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS. 

2. SÍNTESE DO RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa LASER ILUMINAÇÃO EIRELI EPP, em face da sua
desclassificação do Pregão Eletrônico nº 20/2021, Processo Administrativo nº 150/2021/DL/PMD, declarada na
sessão pública realizada em 10/9/2021, em razão da apresentação intempestiva da proposta corrigida e
documentação complementar. 

O Pregão Eletrônico em tela possui como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de iluminação pública no Município de Dourados/MS, compreendendo a execução de serviços de manutenção
corretiva e preventiva e serviços eventuais de melhorias e instalações de pequena monta do sistema de iluminação
pública e ornamental, incluindo a utilização de veículos, materiais, mão de obra e equipamentos. 

Durante a sessão pública do certame ocorrida em 9/9/2021 a empresa LASER ILUMINAÇÃO EIRELI EEP foi
convocada [1] para encaminhar a proposta corrigida e as planilhas no prazo 2 (duas) horas. No entanto, foi
solicitado que a empresa informasse se necessitaria de prorrogação do prazo, momento no qual a empresa
solicitou a dilação do prazo para encaminhamento da documentação até as 16 (dezesseis) horas, no horário local
[2], o que foi devidamente concedido.

Assim, a sessão pública foi suspensa para retorno no dia 10/9/2021 às 10 (dez) horas horário de Brasília. Além
disso, foi esclarecido que o prazo para o envio da proposta corrigida e documentos complementares continuavam
em andamento, uma vez que o sistema eletrônico utilizado, Comprasnet, informa o horário exato em que a
documentação é anexada no processo, devendo a empresa observar que o sistema considerava o horário de
Brasília. 

Todavia, conforme informação que consta no sistema eletrônico, a documentação foi anexada às 17 horas e 26
minutos ( horário de Brasília)

No dia 10/9/2021, a sessão pública foi retomada e iniciou-se a análise dos documentos enviados pela empresa.
Entretanto, foi constatado que além do envio intempestivo, estavam faltando o encaminhado de alguns
documentos complementares. Por esses motivos, a empresa LASER Iluminação EIRELI EPP foi desclassificada do
certame com fundamento no item 7.4.22 do edital. 

Ato contínuo, durante a sessão pública ocorrida em 29/10/2021, após a declaração da nova empresa habilitada, foi
concedido o prazo de 30 (trinta) minutos para que as licitantes interessada apresentassem a intenção em recorrer,
momento no qual foram registradas as intenções de recursos somente das empresas GTX Construtora e Serviços
LTDA ME e LASER Iluminação EIRELI EPP. 

Em 3/11/2021 a empresa interpôs o Recurso Administrativo em face da sua desclassificação.
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Em síntese, alegou que foi equivocada a desclassificação da empresa, pois o atraso no envio da documentação
ocorreu devido o “escasso tempo fornecido para regularização da documentação” agravado pelo temporal que
ocorreu nos dias 8 e 9/9/2021 em Campo Grande, sede da empresa, que acarretou queda de energia e
instabilidades no sinal de internet. 

Afirmou também que quando solicitou a dilação do prazo não poderia prever que haveria falta de energia e
instabilidade de sinal de internet, por isso acreditou que o prazo, embora curto, seria suficiente.
Alegou que solicitaria nova dilação de prazo, mas o chat do sistema eletrônico estava fechado para comunicação e
que não fez solicitação por outro canal porque foi informado que o único meio de comunicação seria o chat. Em
razão disso, arguiu que tentou realizar a entrega física dos documentos, mas que não foi aceito por esta Pregoeira. 

Argumentou também o seguinte: 

ainda que prorrogado o prazo era escasso e que “limitar a quantidade de horas para reapresentação dos
documentos, não é garantia de celeridade, isto porque, a empresa vencedora que não tiver o prazo suficiente para
readequar sua documentação, na busca de salvaguardar seus direitos, manejará não só Recurso Administrativo,
como também medida judicial cabível (....) [3]

Suscitou a aplicação dos Princípios do Formalismo Moderado, da Competividade, da Razoabilidade e do Interesse
Público para justificar a alteração da decisão e classificação de sua proposta. 
Além disso, arguiu que a proposta da empresa vencedora possui um valor superior em R$ 3.330,060, 36 (três
milhões, trezentos e trinta mil, seiscentos reais e trinta e três) centavos em relação à proposta da Recorrente, o
que enseja prejuízo financeiro ao ente público. 

Por fim, requereu o recebimento do Recurso Administrativo; o reconhecimento da existência de força maior; a
reabertura do prazo para envio da documentação atualizada; o julgamento pela procedência do pedido de
classificação da empresa e, em caso negativo, que seja remetido o Recurso à autoridade superior. 

É o relato necessário. 

3. ADMISSIBILIDADE

Considerando que a Recorrente manifestou sua intenção em recorrer na sessão pública realizada no dia
29/10/2021, legitimando a possibilidade de interposição de recurso, conforme determina o artigo 4º, XVIII, da Lei
nº 10.520/2002; o art. 44, §1°, do Decreto nº 10.024/2019 e o item 9.2.2 do edital, e que apresentou as razões
de recurso em 3/11/2021, em consonância com o prazo de 3 (três) dias determinado no art. 4º, XVIII, da Lei nº
10.520/2002; o art. 44, §1°, do Decreto nº 10.024/2019 e o item 9.2.2 do edital, verifico que o Recurso
Administrativo é tempestivo. 

Portanto, conheço a sua admissibilidade. 

3. MÉRITO

Conforme relatado, a empresa Recorrente foi desclassificada do certame em razão do envio intempestivo da
documentação apresentada, bem como pela ausência de apresentação dos documentos necessários solicitados. 

Inicialmente, cumpre destacar que o prazo concedido de 7 (sete) horas para que a empresa encaminhasse a
proposta devidamente corrigida com a documentação complementar necessária foi “escolhido” pela própria
Recorrente, conforme se denota da transcrição parcial do diálogo registrado pelo sistema eletrônico na Ata da
Sessão Pública, vejamos:

Pregoeiro, 9/9/2021, 10:19:02 - PARA LASER ILUMINAÇÃO EIRELI - Convoco a empresa para encaminhar a
proposta corrigida, preenchida no modelo do anexo I, pois há declarações e descritivos dos serviços que são
necessários constar, em conjunto com os anexos do APÊNDICE “E” do Termo de Referência . (E1, E2, E3, E4,E5,E6,
E7). Concedo prazo de DUAS HORAS, conforme item 7.4.13. do edital.
(...)

Pregoeiro, 9/9/2021, 10:31:00 - PARA LASER ILUMINAÇÃO EIRELI - Caso a empresa necessite de prorrogação do
prazo, deverá solicitar. Vale ressaltar que o envio fora do prazo concedido gera desclassificação. 

26.915.209/001-79, 9/9/2021, 10:35:19 - Por onde envio os arquivos?
26.915.209/001-79, 9/9/2021, 10:35:19 - Solicito a prorrogação do prazo para envio dos documentos solicitados. 
(...)

Pregoeiro, 9/9/2021, 10:53:04 - PARA LASER ILUMINAÇÃO EIRELI - Deverá enviar em um único arquivo zipado,
pelo sistema, irei abrir novamente o campo. 
(...)

Pregoeiro, 9/9/2021, 10:57:36 -PARA LASER ILUMINAÇÃO EIRELI - Prorrogação de quanto tempo? Deverá
informar para proceder análise. 
(...)

26.915.209/001-79, 9/9/2021, 11:03:33 - Solicitamos a prorrogação de entrega até as 16 h, horário local, para
atualizarmos todas as planilhas. 

Pregoeiro, 9/9/2021, 11:15:35 - PARA LASER ILUMINAÇÃO EIRELI- Prazo concedido, tendo em vista a quantidade
vasta de planilhas que devem ser encaminhadas. Decisão tomada, com base no item 7.4.9 do edital 

Assim, considerando que é a empresa que possui a capacidade técnica e a expertise do tempo razoável que
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demandaria para realizar a alteração dos dados contidos na planilha, o prazo foi concedido nos exatos termos
solicitados. Portanto, não há como se reconhecer que o prazo era exíguo para formulação da planilha e
documentação necessária.

Nesse sentido, o princípio dourtrinário do “verire contra factum proprium” estabelece a vedação do comportamento
contraditório, no qual o agente adota um comportamento incompatível com o anterior.

Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça assim entende: 

"Em nosso ordenamento jurídico, entretanto, há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na
máxima venire contra factum proprium . Com efeito, há proibição de que "alguém pratique uma conduta em
contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele
comportamento inicial" (TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código
Civil interpretado conforme a Constituição da República. vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20). Na lição de
PONTES DE MIRANDA, "a ninguém é lícito venire contra factum proprium , isto é, exercer direito, pretensão ou
ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com
a lei" (in Tratado de Direito Privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64). O eminente Ministro RUY ROSADO DE
AGUIAR, no voto proferido no REsp 95.539/SP, salientou que "(...) o Direito moderno não compactua com o venire
contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o
comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real
contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela
prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior " (Quarta Turma,
DJ de 14.10.1996)".

Assim, se foi a própria empresa quem informou o prazo necessário e razoável para o encaminhamento dos
documentos, não pode alegar que o tempo era exíguo para realização dos atos necessários, vez que tal
comportamento é contraditório com o anteriormente realizado. Portanto, não merece prosperar tal argumentação. 

Ato contínuo, em relação à arguição de que houve queda de energia e instabilidade de internet, não houve
comprovação que local que empresa é instalada foi atingido por tal contratempo, ademais, um fato citado no
recurso causou contradição, expôs seguinte argumento:
“momento em que, através do chat, informaria a situação ao pregoeiro e solicitaria nova dilação de prazo, no
entanto, o chat estava fechado para comunicação. Salienta-se que a recorrente não fez a comunicação por outro
canal eletrônico pois, conforme histórico da conversa no chat, afirma o pregoeiro que o único meio de comunicação
para informações e envio de documentos seria o chat.” [5]

A recorrente sustentou que não solicitou prorrogação pelo motivo do chat estar fechado e não enviou em outro
meio pois foi informado pelo pregoeiro que chat era único meio de comunicação.

Ora, se a empresa defende que estava sem acesso à internet, como conseguiu verificar que chat estava fechado?
Momento este, que poderia encaminhar e-mail com justificativa, conforme item 7.4.9 do edital. Fica a indagação. 

No que se refere da questão do meio de comunicação, cumpre salientar que a resposta foi em relação à
convocação e não sobre assunto de prorrogação, até porque qualquer licitante que participa de pregões eletrônicos
sabe que quando sessão fica suspensa, o chat consequentemente fica também suspenso. Vejamos o diálogo na Ata
de sessão pública:

“PREGOEIRO 09/09/2021 10:13:28 Para LASER ILUMINACAO EIRELI - Peço atenção da empresa arrematante, pois
será convocada para encaminhar proposta corrigida e anexos.
26.915.209/0001-79 09/09/2021 10:15:16 Ok. Seremos informados por aqui, ou outro meio?
PREGOEIRO 09/09/2021 10:17:42 Para LASER ILUMINACAO EIRELI - Aqui, todas as informações e convocações
são via chat.” [6]

Diante de tal alegação, fica claro o equívoco realizado pela recorrente, pelo fato de distorcer a fala, sendo assim,
estes os argumentos são merecem prosperar.

Neste contexto, vale destacar que na convocação da licitante, foi informado que deveria fazer um envio de um
único do arquivo “zipado”, onde a mesma encaminhou (fora do prazo) e faltando documentação, se a licitante tinha
apenas uma chance de envio, como anexou o arquivo com documentos faltantes?! Onde no dia seguinte, fez-se
presente no Departamento para entregar “os documentos que faltaram”, ato totalmente ilegal, pois vai de encontro
com a transparência e isonomia, que são princípios norteadores da licitação.
Dessa forma, a violação ao princípio da isonomia estaria configurada, não cabendo esta pregoeira aceitar os
documentos e a proposta de preços de nenhum dos licitantes após o limite de prazo estabelecido, além do mais por
um meio que não foi citado no ato convocatório.

Por fim, os prazos de envio das propostas devem ser respeitados por todas as licitantes e a aceitação de
documento fora do prazo de envio de determinado licitante afronta os princípios que regem a licitação, em especial
o da isonomia e da legalidade.

Ficou claro que o prazo concedido para as classificadas restou suficiente, visto que as demais licitantes foram
convocadas no mesmo prazo e cumpriram integralmente com as regras mencionadas.

Além disso, é expressamente proibido a Pregoeira conferir tratamento diferenciado a qualquer dos licitantes. Nesse
sentido, o próprio art. 3, § 1º, da Lei 8.666/93 determina que é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir
ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu
caráter competitivo do certame.

Ainda que a Recorrente tenha apresentado o menor preço, não significa que seja a proposta mais vantajosa, eis
que a vantajosidade se dá pela conjugação de dois aspectos: o custo despendido x benefício auferido.
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Ora, com o descumprimento do envio das documentações técnicas, as quais visam ao atendimento das
necessidades pública do órgão, de nada adiantará o preço baixo da proposta. 

Como se vê, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao mesmo tempo em que privilegia a
transparência do certame, garantindo a plena observância dos princípios da igualdade, impessoalidade,
publicidade, moralidade e probidade administrativa, preceitua que o julgamento das propostas seja o mais objetivo
possível, nos exatos termos das regras previamente estipuladas. Isso sem contar a necessidade de perpetuação de
tal vinculação durante toda a execução do contrato. 

Sendo assim, não há o que dizer em danos ao erário, pois no certame um princípio não deve se sobrepor o outro,
não prospera atender ao princípio da economicidade e ferir os princípios da vinculação ao instrumento
convocatório, legalidade, igualdade e impessoalidade. 
Sendo assim, essas alegações não merecem ser acolhidas, uma vez que a proposta corrigida e documentação
complementar foi apresentada fora do prazo estabelecido, e ainda, com ausência de documentação necessária,
razão pela qual mantenho inalterada a decisão que desclassificou a empresa do certame. 

3. DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, com fundamento nas razões explicitadas acima, decido em NEGAR O PROVIMENTO do recurso
apresentado pela empresa LASER ILUMINAÇÃO EIRELI EPP, mantendo inalterada a decisão exarada na sessão.
Assim, ACOLHO as contrarrazões da empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA.

Encaminho o presente, ao Senhor Secretário de Administração (Autoridade Competente) para análise, ciência dos
termos dessa decisão e posterior deliberação.

Dourados/MS, 11 de novembro de 2021.

Laryssa de Vito Rosa
Pregoeira

LASER:

Rodapés: 
[1] Fl. 1.776 do Processo Licitatório.
[2] Idem.
[3] Fl. 1.789 do Processo Licitatório.
[4] Fl. 1.765 do Processo Licitatório.
[5] Fls. 1.788/1.789 do Processo Licitatório.
[6] Fl. 1.766 do Processo Licitatório. 
Arquivo anexado o site oficial do Órgão. https://www.dourados.ms.gov.br/index.php/categoria/agosto-de-2021/
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