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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo: 200/5586/2020
Pregão Eletrônico nº 51/2020
Recorrentes: BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS EIRELI E ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LTDA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO AO PLENO
ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI, PELO PERÍODO
DE 12 (DOZE) MESES.

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 primeira fase da sessão pública referente ao Pregão Eletrônico nº 51/2020.

Deu-se então, início a fase de lances do pregão eletrônico na plataforma oficial do Ministério da Economia,
COMPRASNET. 

Após análise da documentação fiscal e análise técnica, foi dada como vencedora a empresa CNS NACIONAL DE
SERVIÇOS LTDA.

Em prosseguimento, foi aberta a fase de intenção de recursos, na qual seis empresas manifestaram interesse em
recorrer. Contudo, apenas três empresas, BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS EIRELI, MULTIPLY
SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI E MEGA SERVICE CONSTRUTORA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-EPP,
interpuseram.

Após análise técnica, a pregoeira decidiu dar provimento parcial aos recursos apresentados, no que tange as
questões dos adicionais de insalubridade e noturno, conforme determinado no instrumento editalício.

Diante da decisão técnica, foi agendada uma nova sessão pública para dia 18/12/2020.

Na referida sessão foram analisadas as propostas apresentadas pelos licitantes por ordem de classificação, porém,
as empresas LML CONSULTORIA E CONSTURÇÃO LTDA; PORTLIMP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; MULTIPLY
SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI E PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL,
não cumpriram todos os requisitos determinados no instrumento editalício, o que acarretou a desclassificação das
mesmas.

Logo, seguindo o curso do pregão eletrônico em questão, após análise técnica e detalhada da documentação, a
empresa MD SOLUÇÕES E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA foi declarada vencedora do certame.

III - DAS ALEGAÇÕES DAS EMPRESAS RECORRENTES

A) DO RECURSO DA BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS EIRELI

Em sua peça recursal, a recorrente BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS EIRELI alega que a decisão
proferida não merece prosperar, informando que a planilha apresentada pela vencedora não apresenta a alíquota
do SAT (seguro de acidente de trabalho) comprovada através de cópia da guia GFIP. 

Alega também a ausência na planilha de formação de preços de alíquota correta para os cálculos de aviso prévio
bem como ausência de previsão de percentual relativo a auxílio doença, informando ser inexequível o valor final
apresentado pela empresa MD SOLUÇÕES E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Por fim, informam que os atestados de capacidade técnica apresentados conjuntamente com a empresa PVAX
CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA não comprovaria sua experiência e a capacidade técnico-profissional da
empresa MD SOLUÇÕES E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA para prestarem o serviço pretendido.

B) DO RECURSO DA ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

A recorrente ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA alega primeiramente que a empresa vencedora não
atendeu os subitens 5.1 e 6.3 do edital a razão pela qual deveria ser inabilitada.

Informa que a Comissão teria supostamente favorecido a empresa vencedora permitindo que a mesma enviasse
sua planilha de preços readequada ao valor final em momento inoportuno o que teria permitido correções na
mesma.

Assim como a BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS EIRELI, a recorrente alega ausência na planilha
de formação de preços de alíquota correta para os cálculos previdenciários de aviso prévio e auxílio doença e que
os atestados de capacidade técnica apresentados conjuntamente com a empresa PVAX CONSULTORIA E
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LOGÍSTICA LTDA não comprovariam sua experiência e a capacidade técnico-profissional da empresa declarada
vencedora do certame.

Diante do exposto, vamos a análise do mérito recursal.

IV - DA ANÁLISE RECURSAL 

Com relação ao questionamento da recorrente BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS EIRELI no
sentido da necessidade de apresentação de cópia da guia do recolhimento do GFIP, verificamos que tal exigência
não está prevista em nenhum item do instumento editalício, sendo vedada a Administração Pública exigir
documentos além dos que estão previstos no Edital, devendo seus atos serem pautados no Princípio da Vinculação
ao Ato Convocatório.

Cabe salientar que os documentos exigidos no Edital do Pregão Eletrônico em questão estão em estrita
conformidade com os artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93, não havendo que se falar, portanto, em obrigatoriedade de
exigência do referido GFIP.

Na questão que concerne o percentual supostamente incorreto referente ao aviso prévio, cumpre informar que o
percentual de 1,94% trata-se de percentual máximo a ser utilizado pelas empresas, ou seja, o que há é apenas
uma vedação de se usar um valor acima de 1,94%, conforme decisão do TCU.

Com relação a ausência de previsão do auxílio doença, cumpre informar que se trata de risco inerente da empresa
licitante vencedora, não havendo que se falar em obrigatoriedade de previsão expressa na planilha de preços, haja
vista tratar-se de uma presunção, conforme o artigo 40, X da Lei geral de licitações, in verbis:

“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de
seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o
local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes,
e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços
máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços
de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48”

Até porque a reposição de funcionários que por ventura se ausentarem trata-se de uma obrigação contratual junto
a empresa vencedora e não requisito de habilitação das empresas participantes, vide subitens 17.40 e 17.41 do
edital, relativo as obrigações da contratada, conforme a seguir demonstrado:

“17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.40 Disponibilizar empregados em quantidade necessária para garantir a operação dos postos, obedecidas às
disposições da legislação trabalhista vigente, e manter um quadro de Reserva Técnica para a cobertura de folgas,
faltas, remanejamentos, afastamentos médicos, férias, etc, efetuando a reposição de mão de obra, de imediato,
em eventual ausência do titular. 

17.41 Nos casos de coberturas eventuais dos postos, entendida como substituição temporária do prestador de
serviços, observar o cargo de cada posto, o qual deverá ser comprovado no ato da cobertura, pois não serão
aceitos profissionais com cargos diferentes do mesmo.”

A alegação de ambas as recorrentes, que os atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa
vencedora não estariam aptos a comprovar a experiência da mesma, pois foram apresentados em conjunto com a
empresa PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA, cumpre informar que tal alegação não merece prosperar, pois
conforme entendimento consolidado do TCU previsto no informativo de licitações e contratos número 152 a
empresa originária de cisão mantém a mesma qualificação técnica, sendo permitida a utilização dos referidos
documentos para fins de habilitação em licitações públicas, in verbis:

“3. A transferência parcial de patrimônio e profissionais decorrente de reestruturação societária de empresas pode
implicar a transferência efetiva de qualificação técnica e operacional entre elas, sendo admissível, se confirmada
essa hipótese, a utilização pelas empresas incorporadoras, para fins de habilitação em licitações públicas, de
atestados de qualificação técnica de titularidade das incorporadas, atinentes ao acervo técnico transferido. “

Com relação a declaração da recorrente ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA relativa ao suposto
favorecimento da empresa vencedora no envio de sua planilha de preços readequada ao valor final, NÃO TEM O
MENOR SENTIDO, pois é procedimento padrão da plataforma COMPRASNET e de qualquer PREGÃO que após a fase
de lances a empresa vencedora deve enviar nova proposta realinhada ao valor final licitado, portanto, não há que
se falar em privilégios, mas sim de uma questão procedimental lógica, bem como estamos cumprindo o subitem
8.14 do edital, transcrito abaixo:

“...8.14 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para desclassificação na proposta. A planilha
poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo pregoeiro, desde que não haja majoração do preço (grifo
nosso). 

Ressaltando que todos os acontecimentos relacionados ao Pregão Eletrônico nº 51/2020 estão PUBLICAMENTE
DOCUMENTADOS NO COMPRASNET.

Por fim, ressalta-se que as decisões da administração pública estão embasadas nos princípios insculpidos no art. 3º
da Lei 8.666/93, in verbis:
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“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.” 

Resta evidente, na documentação disponível publicamente, que as alegações da recorrente foram especificamente
tratadas através de diligências, pelo corpo técnico e comprovadas através de justificativas demonstradas nos
autos, portanto, não há que se falar em desconformidade com o que fora decidido pelo corpo técnico.

Por fim, esclarecemos que esta Pregoeira, bem como a Comissão do Pregão, sempre se pautará pela lisura do
procedimento licitatório, mantendo sempre que possível, a decisão da disputa licitatória buscando o menor preço.
Cabe dizer que interesse precípuo da Comissão é, dentro dos ditames legais, buscar a economicidade para o
Município, não havendo qualquer outro interesse além desse.

V - DA CONCLUSÃO

Com fulcro no Art. 109, da Lei 8.666/1993, sem nada mais evocar, em relação aos Recursos Administrativos
interpostos pelas empresas BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS EIRELI E ESPAÇO SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA, no processo licitatório referente ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 51/2020, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos interpostos, sendo mantida como vencedora do certame a empresa MD
SOLUÇÕES E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

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