
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

SECRETARIA DE LICITAÇÕES 

 

PROAD: 3364/2022 

Pregão Eletrônico nº. 25/2022 

 

Senhora Diretora Geral, 
 
 Trata-se de processo administrativo para contratação de empresa especializada 
para a realização de exames oftalmológicos e mamografia contidos no Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), bem como para avaliação 
oftalmológica em agentes de polícia judicial, em virtude da concessão da Gratificação de 
Atividade de Segurança (GAS). 
 

Na data aprazada foi procedida abertura das propostas de preços apresentadas 
pelas empresas participantes do certame. Ato contínuo foi iniciada a disputa pública dos 
lances. 

 
Após a conclusão da etapa de lances, seguiu-se a etapa de aceitação, que consiste 

na verificação do atendimento aos requisitos editalícios pelas proponentes classificadas 
em na etapa de lances. 

 
As propostas de preços e a documentação técnica das licitantes classificadas até a 

3ª colocação foram encaminhadas para análise e validação da equipe técnica da SESAU, 
conforme demonstram os documentos N.ºs 78 a 90, 92 a 101, 104 a 120 lançados no 

PROAD Nº 3364/2022.  

 

Realizadas as avalições das propostas e documentação técnica, verificou-se a 
necessidade de diligências para reavaliações da unidade demandante.  

 
Oportunizadas as diligências para os esclarecimentos acerca das propostas e da 

documentação técnica exigidas no Edital, os licitantes abaixo adotaram as seguintes 
providências: 

 

a) Empresa PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA- 
Não enviou a solicitação das diligências no prazo consignado pelo pregoeiro para 
a conclusão da análise definitiva do julgamento da proposta, sendo, assim, 
desclassificada; 
 

b)  Empresa CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL E ESPECIALIZACOES DO 



RIO DE JANEIRO EIRELI- Enviou a solicitação das diligências no prazo 
consignado pelo pregoeiro para a conclusão da análise definitiva do julgamento 
da proposta. No entanto, foi desclassificada por não apresentar a rede credenciada 
de prestadores de serviços em Maceió; 
 

 

c) TB DA SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE INTEGRATIVA 
LTDA- Enviou a solicitação das diligências no prazo consignado pelo pregoeiro 
para a conclusão da análise definitiva do julgamento da proposta. No entanto, foi 
inabilitada por não apresentar ALVARÁ SANITÁRIO VIGENTE contrariando a 
exigência da habilitação técnica constante do item 9.11.1.1 do edital. 
 
Em seguida, o Pregoeiro solicitou da última licitante melhor classificada 

“QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA” a redução do 
valor global apresentado em sua proposta de preços, sendo, a tratativa de negociação não 
exitosa, resultando, assim, na desclassificação da proposta por preço acima do valor 
máximo aceitável pela Administração, conforme demonstra o registro em ATA DA 
SESSÃO PÚBLICA, documento nº 136 do PROAD nº 3364/2022. 

 
Inconformada a empresa TB DA SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM 

SAUDE INTEGRATIVA LTDA interpôs, tempestivamente, intenção de recurso 
administrativo contra a decisão da sua inabilitação, conforme demonstra o documento 
nº137 lançado no PROAD nº 3364/2021.  

 
Importante destacar que a licitante teve o prazo de três dias, com início em 04 de 

outubro de 2022, contados a partir do encerramento da sessão pública (17:40 horas do dia 
04/10/2022), tendo sido encerrado às 23:59 do dia 07/10/2022, sem que a empresa TB 
DA SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE INTEGRATIVA LTDA 
tenha enviado por meio do sistema as razões recursais, conforme atesta o comprovante 
juntado ao PROAD, doc. 138. 

 
Em que pese a não apresentação das razões recursais, a intenção de recurso foi 

admitida pelo pregoeiro, sem análise de mérito e em respeito aos princípios do devido 
processo legal, contraditório e ampla defesa. 

 
Após análise das alegações da intenção de recurso interposto, o Pregoeiro decidiu 

pela manutenção da sua decisão nos termos da manifestação exarada no Processo 
Administrativo (PROAD Nº 3364/2022, doc. nº 139) e submeter os autos à consideração 
da autoridade superior em conformidade com o §4º, do art. 109, da Lei nº 8.666/93. 

 
O Desembargador Presidente manteve a decisão do Pregoeiro, bem assim 

conheceu das alegações da intenção do recurso interposto pela empresa TB DA SILVA 

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE INTEGRATIVA LTDA para, no mérito, 
negar-lhe provimento, conforme demonstra decisão exarada nos autos do processo 
administrativo (PROAD Nº 3364/2022, doc. nº 140). 

 
 



 
No presente processo, vale destacar que consta a informação (doc. 56) da 

existência de ocorrência do Pregão Eletrônico nº 22/2022 ter sido FRACASSADO por 
preços excessivos, sugerindo naquela ocasião a repetição do certamente licitatório com a 
publicação de novo Edital de Pregão Eletrônico. 

 
Vê-se que a repetição da licitação se deu através do Pregão Eletrônico nº 

25/2022, resultando FRACASSADO mais uma vez o certame licitatório, conforme a 
informação registrada na ata de sessão pública do pregão (doc. 136).  Importante 
mencionar que as publicações dos eventos licitatórios foram amplamente divulgadas no 
Diário Oficial da União, site de compras governamentais e no endereço eletrônico deste 
Órgão, página “Transparência-Licitações”. 

 
Constata-se, assim, que foram efetuadas 2 tentativas para contratação dos 

serviços de exames médicos, sendo infrutíferas/fracassadas ambas as ocasiões. Esses 
procedimentos administrativos para as realizações das licitações possuem soma 
considerável de gastos por envolver despesas com publicações e tempo despendido dos 
servidores da Secretaria de Licitações e diversos setores envolvidos na fase de 
planejamento da contratação. 

 
Neste contexto, podemos concluir que a repetição da licitação pela 3ª vez 

causará prejuízo financeiro em razão de custos com a realização de novo certame e, 
inclusive, afetar a própria satisfação da necessidade da administração porque corre o risco 
de permanecer desatendida caso insista numa licitação propensa ao fracasso. 

 
 
Desta forma, esgotadas todas as possibilidades de contratação através dos 

Pregões Eletrônico nºs 22/2022 e 25/2022, os mesmos foram considerados fracassados, 
vez que ambas licitações não atenderam à sua finalidade, que é auferir a proposta mais 
vantajosa para a Administração. 

 
 
Diante do exposto encaminhamos o presente processo para conhecimento de 

Vossa Senhoria, propondo o seguinte: 

 

a) Adoção dos procedimentos necessários para aprovação do relatório 
com sugestão de DECLARAR o certame licitatório (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
25/2022) como certame FRACASSADO, com base no relatório das propostas e da ata 
da sessão pública do pregão acostadas aos autos do PROAD nº 3364/2022, docs. 102, 
103 e 136; 

b) Em seguida, baixem os autos a Secretaria de Licitações para atualização 
do site do TRT com a inserção dos documentos indispensáveis a transparência e 
publicidade a sociedade correlatos ao pregão eletrônico nº 25/2022;  

 

c)Emissão de Parecer Jurídico para verificar a possibilidade da 
contratação direta mediante dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inciso 
V, da Lei nº 8.8666/93 e também do entendimento do TCU através do Acórdão nº 
6.786/2012- 1ª Câmara: “É certo que doutrina e a jurisprudência do TCU amparam 



a tese de que a ausência de interessados também ocorre quando os licitantes são todos 
inabilitados ou as propostas são todas desclassificadas”; 

 

d) Por fim, em caso positivo, sugerimos a coleta de propostas e 
documentação das empresas que balizaram as pesquisas de preços constantes dos 
docs.61 e 62 ou outras empresas do ramo pertinente ao objeto, mantidas todas as 
exigências fixadas no ultimo edital que deu início ao Pregão Eletrônico nº 25/2022 
para contratação dos serviços de exames oftalmológicos e mamografia por Dispensa. 

 

 

Maceió, 17 de outubro de 2022. 
 

 

Neivaldo Tenório de Lima 

Pregoeiro 

 

De acordo. 

Maceió, 17/10/2022. 

 

Flávia Caroline Fonseca Amorim 

Coordenadora de Licitações 
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