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EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA

Julgamento
Brasília, 08 de julho de 2022.

ASSUNTO

Análise de Proposta Ajustada, Documentações e Diligências

"Contratação de empresa para a prestação de serviços de conservação e limpeza no âmbito
da Empresa de Planejamento e Logística - EPL, em Brasília/DF, com dedicação exclusiva de
OBJETO
mão de obra, fornecimento dos insumos e equipamentos necessários à execução dos
serviços e disponibilização de solução tecnológica para gestão, controle e fiscalização
contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile,"
EMPRESA GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - CNPJ: 12.531.678/0001-80

1.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1.1.
Trata-se da análise da Proposta Ajustada (SEI nº 5829858 e 5829862), Documentação de
Habilitação (SEI nº 5799859, 5800125, 5800190, 5801056, 5801061,5801068,5801270 e 5802484 ) e
Respostas às Diligências (SEI nºs 5814618, 5814629,5814634, 5814642, 5814644, 5814728 e 5814731 ),
da empresa GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - CNPJ: 12.531.678/0001-80.
1.2.
Em cumprimento às formalidades legais, registra-se que foi dada publicidade no site da
EPL, bem como no portal de compras públicas do Governo Federal, no seguintes
endereços:https://www.gov.br/compras/pt-br/ ( CONSULTAS > PREGÕES > AGENDADOS > CÓD.
UASG “395001” > NÚMERO PREGÃO “22022”) e https://www.epl.gov.br/licitacoes.
2.

DA ADMISSIBILIDADE

2.1.
Em sede de admissibilidade consta preenchido os pressupostos de tempestividade,
conforme disposto no Edital 4 (SEI nº 5470572):
[...]
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e
demais informações, conforme Anexo VIII do Termo de Referência (Modelo Proposta de
Desconto), até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
acostada aos autos do processo licitatório de que trata o presente certame.
[...]
7.28.2. O(A) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se
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for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados.

3.

DA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO TÉCNICA

3.1.
Face às especificidades de alguns documentos apresentados, por tratarem-se de assuntos
essencialmente técnicos, que guardam relação com o Termo de Referência/Projeto Básico 6 (SEI nº
5710970), Anexo I do Edital, bem como o disposto do subitem 8.16. do Edital, os mesmos
foram encaminhados à unidade técnica demandante para manifestação quanto ao seu teor.
3.2.
Ato contínuo, no atendimento as disposições acima mencionadas, a GERÊNCIA DE
LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EPL, unidade demandante da contratação, se manifestou
por meio do Despacho 450 (SEI nº 5825606), com os subsídios necessários à formalização do parecer
desta Pregoeira e Equipe de Apoio.
4.

DA ANÁLISE DA GERÊNCIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

4.1.
A unidade demandante manifestou-se de forma a constatar que oa empresa GREEN
HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA cumpriu com as condições expostas no Edital.
4.2.

Desta forma, quanto a Habilitação Qualificação Técnica apresentou:
[...]
Relativo à Qualificação Técnica:
[...]
7. Considerações da Gerência de L´gística e Tecnologia da Informação:
A análise dos atestados acostados nos autos revela que a empresa comprovou o período de
experiência de pelo menos 3 (três) anos com a execução de contratos com objeto semelhante ao
licitado.

4.3.

Quanto a Proposta de Preço:
A proposta de aumento de produtividade e redução de postos, com consequente redução de custos
globais, não representa problemas para a avaliação desta área técnica, mas sim aparente ganho de
eficiência pela Administração Pública.

4.4.
Solicitou abertura de diligência na proposta de preço referente ao quantitativo de
materiais e EPI's. Foi realizada diligência (SEI nº 5826069) e a empresa respondeu conforme documento
(SEI nºs. 5829858 e 5829862)

5.

DA CONCLUSÃO

5.1.
Da análise dos documentos apresentados pela empresa GREEN HOUSE SERVICOS DE
LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA., assim como das disposições realizadas pela unidade técnica
demandante, por meio do Despacho 450 (SEI nº 5825606), constata-se que a empresa apresentou
atestação suficiente para comprovar o item de Qualificação Técnica e da Proposta de Preço, assim como
as demais exigências solicitadas no edital e seus anexos.
5.2.
Finalmente, com base nas razões apresentadas pela área demandante, e a análise
realizada por esta pregoeira e a equipe de apoio, julgo HABILITADO a empresa GREEN HOUSE SERVICOS
DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA.
Jaqueline Souto Mangabeira
Pregoeira
Portaria SEI Nº 88, de 18 de março de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por Jaqueline Souto Mangabeira, Pregoeiro(a), em
08/07/2022, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5830306 e
o código CRC C722807D.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 50840.100213/2022-31
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