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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: PROCEDE
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo: 200/5886/2020
Pregão Eletrônico nº 51/2020
Recorrente: MULTIPLY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO AO PLENO
ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI. 
I - DAS PRELIMINARES
Em sede de admissibilidade, foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, interesse processual,
fundamentação, pedido de provimento ao recurso, reconsideração das exigências e tempestividade, conforme
comprovam os documentos acostados ao processo de licitação.
II - SÍNTESE DOS FATOS
Em 26/11/2020, foi realizada a sessão pública referente ao Pregão Eletrônico nº 51/2020.
A empresa CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA foi aceita e habilitada na fase de julgamento.
Logo após houve a abertura do prazo de intenção de recursos, na qual 6 (seis) empresas manifestaram intenções
de recursos. No entanto, cumprido o prazo legal, as empresas MULTIPLY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI,
BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS EIRELI e MEGA SERVICE CONSTRUTORA E TERCEIRIZAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI apresentaram seus recursos.

III - DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 
Em sua peça recursal, a recorrente alega que a decisão proferida não merece prosperar, informando ainda que a
proposta apresentada pela empresa vencedora não atendeu os itens 17.31 do instrumento editalício; o subitem
12.31 do Termo de Referência e à cláusula quarta da minuta contratual. Os itens questionados referem-se à
planilha de custos detalhada, na qual não contaram como componentes de custos: o fornecimento de convênio
médico-hospitalar; vale-refeição e cesta básica para os funcionários contratados.
Outra questão abordada foi em relação à ausência de adicional de insalubridade nos custos apresentados pela
empresa recorrida.
Por fim, a recorrente informou que houve erro no cálculo no valor do adicional noturno presente na planilha de
custos.
Diante do exposto, vamos a análise do mérito recursal.
IV - DA ANÁLISE RECURSAL 
Primeiramente, ressalta-se que as decisões da administração pública estão embasadas nos princípios insculpidos
no art. 3º da Lei 8.666/93, in verbis:
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” (grifos nossos)
Adentrando ao mérito, cabe informar que o pregão visa a busca pelo menor preço, onde as propostas de preços
das empresas licitantes devem estar em estrita conformidade com o disposto no instrumento editalício, o que não
ocorreu no presente caso, ressaltando que houve colisão direta ao artigo 7º, §2ª, II da Lei n.º 8.666/93, a
Instrução Normativa nº 5/2017, ao item 3 constante no Termo de Referência anexo ao edital, no que diz respeito
ao adicional de insalubridade, de acordo com a NR nº 15.
Segundo análise técnica “o entendimento que prevalece na Justiça é que até mesmo os atendentes e
recepcionistas devem receber insalubridade, pois aquele primeiro contato realizado na entrada da unidade de
saúde é passível de ocorrer a contaminação de alguma doença. Uma vez existindo o contato entre trabalhador e
paciente está configurado o direito ao recebimento de insalubridade.”
“O posicionamento consolidado do TST é no sentido de que o trabalho de recepcionista ou função equivalente em
hospital ou Unidade de Saúde, quando constatado o contato com pacientes, impõe o enquadramento da atividade
no Anexo 14 da NR 15 da Portaria 3.214/78, ante a exposição a riscos microbiológicos, sendo devido o adicional de
insalubridade em grau médio”. 
Fonte: Processo: 0002191-84.2015.5.02.0010 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região).
Observamos também que há várias decisões do TST no sentido de que profissionais como porteiros, recepcionistas
dentre outras funções exercidas dentro de unidades de saúde têm o direito do recebimento do adicional de
insalubridade.
Noutro giro, observa-se que não assiste razão ao recorrente no que se refere ao descumprimento dos itens 17.31
do edital e o subitem 12.31 do Termo de Referência, no que se refere à obrigatoriedade de fornecimento de
convênio médico, caso previstos na convenção coletiva.
A Convenção Coletiva que se aplica ao presente certame é a registrada no MTE sob o nº RJ000830/2020. Em sua
Cláusula Vigésima Segunda estabelece a faculdade do empregado em aderir ou não ao plano de saúde, obrigando
as empresas a efetuar descontos, caso autorizado. Entretanto, o empregado pode opor-se a este desconto.
Portanto, não há obrigatoriedade da empresa em custear convênio médico, não devendo, portanto, compor o preço
dos serviços na planilha de custos.
Em relação ao erro de cálculo do adicional noturno, assiste razão a recorrente, pois a planilha da função de
Porteiros que exercem a jornada noturna 12x36 foi calculada em desacordo com o disposto no art. 73 da CLT que
determina que o percentual mínimo a ser aplicado, quando tratar do adicional noturno, será de no mínimo 20%
sobre a hora diurna.
Como se sabe, em procedimentos licitatórios, por força do artigo 7º, §2ª, II da Lei n.º 8.666/93, é imperiosa a
existência de um orçamento detalhado por meio de planilhas em que haja a discriminação dos custos unitários do
objeto licitado de forma clara e objetiva.
A planilha de custos funciona como parâmetro para que a Administração efetue uma contratação segura e
exequível, sendo a mesma primordial para se evitar problemas durante a execução dos contratos e facilitar a
análise da Administração Pública quando da ocorrência das alterações contratuais, a exemplo do que ocorre no
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reequilíbrio econômico financeiro do contrato.
A doutrina também segue esse entendimento, tal como elucida Renato Geraldo Mendes, in verbis:
“(...) Estimar o preço que será gasto com determinadas soluções/objetos, é indispensável que seja feita a
indicação de todas as especificações que compõem os insumos e materiais que definem o objeto. Sem que tenha
havido isso, não é possível estimar o preço a ser pago, daí falar-se em planilha de composição de insumos e preços
unitários. Quem define o objeto, nesses casos, deve ter, entre as suas atribuições, a obrigação de detalhar todos
os insumos e materiais que serão utilizados na execução do objeto.”
O que pode ser confirmado no acórdão que ora segue, in verbis:
“(...) Elaborar orçamentos estimados em planilhas de quantitativos e de preços unitários quando do lançamento
das licitações, a fim de balizar o julgamento das propostas com os preços vigentes no mercado e de possibilitar a
seleção da proposta mais vantajosa, de acordo com o art. 2º do Regulamento de Licitações da entidade, somente
dispensando-a, motivadamente, naquelas contratações em que a natureza do seu objeto torne inviável ou
desnecessário tal detalhamento; (TCU, Acórdão nº 1.750/2014)”.
Diante do exposto, a ausência discriminada dos custos correspondentes ao adicional de insalubridade para compor
os salários dos profissionais em questão, bem como incongruência nos valores de adicional noturno, fere
frontalmente o que dispõe o artigo 7º, §2ª, II da Lei n.º 8.666/93, prejudicando a segurança e exequibilidade da
contratação do serviço, devendo a proposta de preços ser CLARA, OBJETIVA e PRECISA, para que não haja
qualquer dubiedade.
Ademais, conforme parecer técnico, a proposta de preços da empresa recorrida feriu frontalmente o disposto no
item 3 do Termo de Referência do Edital, que faz referência a atividades a serem exercidas nas unidades
hospitalares da Fundação Municipal de saúde de Niterói, como também o subitem 6.3 do Edital, que fala sobre a
apresentação, na planilha detalhada de preços, de todos os custos que incidam direta ou indiretamente na
prestação de serviços. Os cálculos apresentados pela recorrida foram feitos de forma incorreta, pois excluiu tal
custo.
Ademais, ressalta-se o disposto no item 8.4 do Edital e seu subitem 8.4.1 que dispõe, in verbis:
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
(...)
8.4 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
n. 5/2017, que: 
8.4.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

Resta evidente, na documentação disponível publicamente, que as alegações da recorrente foram especificamente
tratadas através de diligências, pelo corpo técnico e comprovadas através das justificativas demonstradas nos
autos.

V - DA CONCLUSÃO
Com fulcro no Art. 109, da Lei 8.666/1993, sem nada mais evocar, em relação ao Recurso Administrativo
interposto pela empresa MULTIPLY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI, no processo licitatório referente ao Edital de
PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 51/2020, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, decidindo,
em cumprimento ao item 8.4.1 do Edital do certame, pela DESCLASSIFICAÇÃO da proposta de preços apresentada
pela empresa CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA, dando-se continuidade ao certame.

Maria de Fátima A. F. Junger
Pregoeira
Matrícula 437.306-4

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo: 200/5886/2020
Pregão Eletrônico nº 51/2020
Recorrente: BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO AO PLENO
ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI. 
I - DAS PRELIMINARES
Em sede de admissibilidade, foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, interesse processual,
fundamentação, pedido de provimento ao recurso, reconsideração das exigências e tempestividade, conforme
comprovam os documentos acostados ao processo de licitação.
II - SÍNTESE DOS FATOS
Em 26/11/2020, foi realizada a sessão pública referente ao Pregão Eletrônico nº 51/2020.
A empresa CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA foi aceita e habilitada na fase de julgamento.
Logo após houve a abertura do prazo de intenção de recursos, na qual 6 (seis) empresas manifestaram intenções
de recursos. No entanto, cumprido o prazo legal, as empresas MULTIPLY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI,
BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS EIRELI e MEGA SERVICE CONSTRUTORA E TERCEIRIZAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI apresentaram seus recursos.

III - DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 
Em sua peça recursal, a recorrente alega que a decisão proferida não merece prosperar, informando ainda que a
proposta apresentada pela empresa vencedora não atendeu os itens 17.31 do instrumento editalício; o subitem
12.31 do Termo de Referência e à cláusula quarta da minuta contratual. Os itens questionados referem-se à
planilha de custos detalhada, na qual não contaram como componentes de custos: o fornecimento de convênio
médico-hospitalar; vale-refeição e cesta básica para os funcionários contratados.
Outra questão abordada foi em relação à ausência de adicional de insalubridade nos custos apresentados pela
empresa recorrida.
Por fim, a recorrente informou que houve erro no cálculo no valor do adicional noturno presente na planilha de
custos.
Diante do exposto, vamos a análise do mérito recursal.
IV - DA ANÁLISE RECURSAL 



10/02/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=888798&ipgCod=24369896&Tipo=DP&seqSessao=1 3/5

Primeiramente, ressalta-se que as decisões da administração pública estão embasadas nos princípios insculpidos
no art. 3º da Lei 8.666/93, in verbis:
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” (grifos nossos)
Adentrando ao mérito, cabe informar que o pregão visa a busca pelo menor preço, onde as propostas de preços
das empresas licitantes devem estar em estrita conformidade com o disposto no instrumento editalício, o que não
ocorreu no presente caso, ressaltando que houve colisão direta ao artigo 7º, §2ª, II da Lei n.º 8.666/93, a
Instrução Normativa nº 5/2017, ao item 3 constante no Termo de Referência anexo ao edital, no que diz respeito
ao adicional de insalubridade, de acordo com a NR nº 15.
Segundo análise técnica “o entendimento que prevalece na Justiça é que até mesmo os atendentes e
recepcionistas devem receber insalubridade, pois aquele primeiro contato realizado na entrada da unidade de
saúde é passível de ocorrer a contaminação de alguma doença. Uma vez existindo o contato entre trabalhador e
paciente está configurado o direito ao recebimento de insalubridade.”
“O posicionamento consolidado do TST é no sentido de que o trabalho de recepcionista ou função equivalente em
hospital ou Unidade de Saúde, quando constatado o contato com pacientes, impõe o enquadramento da atividade
no Anexo 14 da NR 15 da Portaria 3.214/78, ante a exposição a riscos microbiológicos, sendo devido o adicional de
insalubridade em grau médio”. 
Fonte: Processo: 0002191-84.2015.5.02.0010 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região).
Observamos também que há várias decisões do TST no sentido de que profissionais como porteiros, recepcionistas
dentre outras funções exercidas dentro de unidades de saúde têm o direito do recebimento do adicional de
insalubridade.
Em relação ao erro de cálculo do adicional noturno, assiste razão a recorrente, pois a planilha da função de
Porteiros que exercem a jornada noturna 12x36 foi calculada em desacordo com o disposto no art. 73 da CLT que
determina que o percentual mínimo a ser aplicado, quando tratar do adicional noturno, será de no mínimo 20%
sobre a hora diurna.
Como se sabe, em procedimentos licitatórios, por força do artigo 7º, §2ª, II da Lei n.º 8.666/93, é imperiosa a
existência de um orçamento detalhado por meio de planilhas em que haja a discriminação dos custos unitários do
objeto licitado de forma clara e objetiva.
A planilha de custos funciona como parâmetro para que a Administração efetue uma contratação segura e
exequível, sendo a mesma primordial para se evitar problemas durante a execução dos contratos e facilitar a
análise da Administração Pública quando da ocorrência das alterações contratuais, a exemplo do que ocorre no
reequilíbrio econômico financeiro do contrato.
A doutrina também segue esse entendimento, tal como elucida Renato Geraldo Mendes, in verbis:
“(...) Estimar o preço que será gasto com determinadas soluções/objetos, é indispensável que seja feita a
indicação de todas as especificações que compõem os insumos e materiais que definem o objeto. Sem que tenha
havido isso, não é possível estimar o preço a ser pago, daí falar-se em planilha de composição de insumos e preços
unitários. Quem define o objeto, nesses casos, deve ter, entre as suas atribuições, a obrigação de detalhar todos
os insumos e materiais que serão utilizados na execução do objeto.”
O que pode ser confirmado no acórdão que ora segue, in verbis:
“(...) Elaborar orçamentos estimados em planilhas de quantitativos e de preços unitários quando do lançamento
das licitações, a fim de balizar o julgamento das propostas com os preços vigentes no mercado e de possibilitar a
seleção da proposta mais vantajosa, de acordo com o art. 2º do Regulamento de Licitações da entidade, somente
dispensando-a, motivadamente, naquelas contratações em que a natureza do seu objeto torne inviável ou
desnecessário tal detalhamento; (TCU, Acórdão nº 1.750/2014)”.
Diante do exposto, a ausência discriminada dos custos correspondentes ao adicional de insalubridade para compor
os salários dos profissionais em questão, bem como incongruência nos valores de adicional noturno, fere
frontalmente o que dispõe o artigo 7º, §2ª, II da Lei n.º 8.666/93, prejudicando a segurança e exequibilidade da
contratação do serviço, devendo a proposta de preços ser CLARA, OBJETIVA e PRECISA, para que não haja
qualquer dubiedade.

Ademais, conforme parecer técnico, a proposta de preços da empresa recorrida feriu frontalmente o disposto no
item 3 do Termo de Referência do Edital, que faz referência a atividades a serem exercidas nas unidades
hospitalares da Fundação Municipal de saúde de Niterói, como também o subitem 6.3 do Edital, que fala sobre a
apresentação, na planilha detalhada de preços, de todos os custos que incidam direta ou indiretamente na
prestação de serviços. Os cálculos apresentados pela recorrida foram feitos de forma incorreta, pois excluiu tal
custo.

Ademais, ressalta-se o disposto no item 8.4 do Edital e seu subitem 8.4.1 que dispõe, in verbis:

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
(...)
8.4 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
n. 5/2017, que: 
8.4.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

Resta evidente, na documentação disponível publicamente, que as alegações da recorrente foram especificamente
tratadas através de diligências, pelo corpo técnico e comprovadas através das justificativas demonstradas nos
autos.
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V - DA CONCLUSÃO
Com fulcro no Art. 109, da Lei 8.666/1993, sem nada mais evocar, em relação ao Recurso Administrativo
interposto pela empresa BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS EIRELI no processo licitatório referente
ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 51/2020, no mérito, DAR PROVIMENTOPARCIAL ao recurso interposto,
decidindo, em cumprimento ao item 8.4.1 do Edital do certame, pela DESCLASSIFICAÇÃO da proposta de preços
apresentada pela empresa CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA, dando-se continuidade ao certame.

Maria de Fátima A. F. Junger
Pregoeira
Matrícula 437.306-4

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo: 200/5586/2020
Pregão Eletrônico nº 51/2020
Recorrente: MEGA SERVICE CONSTRUTORA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO AO PLENO
ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI. 
I - DAS PRELIMINARES
Em sede de admissibilidade, foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, interesse processual,
fundamentação, pedido de provimento ao recurso, reconsideração das exigências e tempestividade, conforme
comprovam os documentos acostados ao processo de licitação.
II - SÍNTESE DOS FATOS
Em 26/11/2020, foi realizada a sessão pública referente ao Pregão Eletrônico nº 51/2020.
A empresa CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA foi aceita e habilitada na fase de julgamento.
Logo após houve a abertura do prazo de intenção de recursos, na qual 6 (seis) empresas manifestaram intenções
de recursos. No entanto, cumprido o prazo legal, as empresas MULTIPLY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI,
BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS EIRELI e MEGA SERVICE CONSTRUTORA E TERCEIRIZAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI apresentaram seus recursos.

III - DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 
Em sua peça recursal, a recorrente alega que a decisão proferida não merece prosperar, informando ainda que a
proposta apresentada pela empresa vencedora não atendeu os item 3 do instrumento editalício no qual refere-se à
planilha de custos detalhada, na qual não contaram como componentes de custos o fornecimento de adicional de
insalubridade.
Diante do exposto, vamos a análise do mérito recursal.
IV - DA ANÁLISE RECURSAL 
Primeiramente, ressalta-se que as decisões da administração pública estão embasadas nos princípios insculpidos
no art. 3º da Lei 8.666/93, in verbis:
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” (grifos nossos)
Adentrando ao mérito, cabe informar que o pregão visa a busca pelo menor preço, onde a proposta de preços das
empresas licitantes devem estar em estrita conformidade com o disposto no instrumento editalício, o que não
ocorreu no presente caso, ressaltando que houve colisão direta ao artigo 7º, §2ª, II da Lei n.º 8.666/93ª, a
Instrução Normativa nº 5/2017, ao item 3 constante no Termo de Referência do edital, no que diz respeito ao
adicional de insalubridade, de acordo com a NR nº 15.
Segundo análise técnica “o entendimento que prevalece na Justiça é que até mesmo os atendentes e
recepcionistas devem receber insalubridade, pois aquele primeiro contato realizado na entrada da unidade de
saúde é passível de ocorrer a contaminação de alguma doença. Uma vez existindo o contato entre trabalhador e
paciente está configurado o direito ao recebimento de insalubridade.”
“O posicionamento consolidado do TST é no sentido de que o trabalho de recepcionista ou função equivalente em
hospital ou Unidade de Saúde, quando constatado o contato com pacientes, impõe o enquadramento da atividade
no Anexo 14 da NR 15 da Portaria 3.214/78, ante a exposição a riscos microbiológicos, sendo devido o adicional de
insalubridade em grau médio”. 
Fonte: Processo: 0002191-84.2015.5.02.0010 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região).
Observamos também que há várias decisões do TST no sentido de que profissionais como porteiros, recepcionistas
dentre outras funções exercidas dentro de unidades de saúde têm o direito do recebimento do adicional de
insalubridade.
Como se sabe, em procedimentos licitatórios, por força do artigo 7º, §2ª, II da Lei n.º 8.666/93, é imperiosa a
existência de um orçamento detalhado por meio de planilhas em que haja a discriminação dos custos unitários do
objeto licitado de forma clara e objetiva.
A planilha de custos funciona como parâmetro para que a Administração efetue uma contratação segura e
exequível, sendo a mesma primordial para se evitar problemas durante a execução dos contratos e facilitar a
análise da Administração Pública quando da ocorrência das alterações contratuais, a exemplo do que ocorre no
reequilíbrio econômico financeiro do contrato.
A doutrina também segue esse entendimento, tal como elucida Renato Geraldo Mendes, in verbis:
“(...) Estimar o preço que será gasto com determinadas soluções/objetos, é indispensável que seja feita a
indicação de todas as especificações que compõem os insumos e materiais que definem o objeto. Sem que tenha
havido isso, não é possível estimar o preço a ser pago, daí falar-se em planilha de composição de insumos e preços
unitários. Quem define o objeto, nesses casos, deve ter, entre as suas atribuições, a obrigação de detalhar todos
os insumos e materiais que serão utilizados na execução do objeto.”
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O que pode ser confirmado no acórdão que ora segue, in verbis:
“(...) Elaborar orçamentos estimados em planilhas de quantitativos e de preços unitários quando do lançamento
das licitações, a fim de balizar o julgamento das propostas com os preços vigentes no mercado e de possibilitar a
seleção da proposta mais vantajosa, de acordo com o art. 2º do Regulamento de Licitações da entidade, somente
dispensando-a, motivadamente, naquelas contratações em que a natureza do seu objeto torne inviável ou
desnecessário tal detalhamento; (TCU, Acórdão nº 1.750/2014)”.
Diante do exposto, a ausência discriminada dos custos correspondentes ao adicional de insalubridade para compor
os salários dos profissionais em questão, fere frontalmente o que dispõe o artigo 7º, §2ª, II da Lei n.º 8.666/93,
prejudicando a segurança e exequibilidade da contratação do serviço, devendo a proposta de preços ser CLARA,
OBJETIVA e PRECISA, para que não haja qualquer dubiedade.

Ademais, conforme parecer técnico, a proposta de preços da empresa recorrida feriu frontalmente o disposto no
item 3 do Termo de Referência do Edital, que faz referência à atividades a serem exercidas nas unidades
hospitalares da Fundação Municipal de saúde de Niterói, como também o subitem 6.3 do Edital, que fala sobre a a
apresentação dos custos na planilha detalhada de preços. Os cálculos apresentados pela recorrida foram feitos de
forma incorreta, pois excluiu tal custo.

Ressalto que até o Judiciário, em vários julgados, entende dessa forma, senão vejamos:
AC 200232000009391 do TRF1
“...O descumprimento de qualquer regra do Edital deverá ser reprimido. Nem mesmo o vício do edital justifica a
pretensão de ignorar a disciplina por ele veiculada...” 
Resta evidente, na documentação disponível publicamente, que as alegações da recorrente foram especificamente
tratadas através de diligências, pelo corpo técnico e comprovadas através das justificativas demonstradas nos
autos.

V - DA CONCLUSÃO
Com fulcro no Art. 109, da Lei 8.666/1993, sem nada mais evocar, em relação ao Recurso Administrativo
interposto pela empresa MEGA SERVICE CONSTRUTORA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP, no
processo licitatório referente ao Edital de PREGÃO eletrônico nº 51/2020, no mérito, opta-se por DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, decidindo, em cumprimento ao item 8.4.1 do Edital do certame, pela DESCLASSIFICAÇÃO
da proposta de preços apresentada pela empresa CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA, dando-se continuidade ao
certame.
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