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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 110/2022
Objeto: Contratação de empresa para cessão de mão de obra de agentes multifuncionais, vigias, profissionais e
servente de obras para atendimento das Secretarias Municipais.

COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.192.414/0001-09,
com sede na Rua Nossa Senhora do Rocio, 1901, centro, cidade de Toledo/PR, CEP: 85.900-180, por intermédio de
seu procurador, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra
ato que a declarou DESCLASSIFICADA DO CERTAME e classificou a licitante EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA EIRELI, com fulcro no art. 4°, inc. XVIII da Lei 10.520/02, art. 109, inc. I, alínea “a” e §2º da Lei nº
8.666/93.

1. DOS FATOS

O Município de Francisco Beltrão/PR tornou público edital de licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica,
com critério de julgamento Menor Preço Unitário por grupo de itens, para contratação de empresa para cessão de
mão de obra de agentes multifuncionais, vigias, profissionais e servente de obras para atendimento das Secretarias
Municipais.

Após a fase de lances e a consequente inabilitação de outras concorrentes, esta Recorrente se classificou em
primeiro lugar no ITEM 1 que visa a contratação de AGENTE MULTIFUNCIONAL. Após a realização de diligências
acerca da proposta, o I. Pregoeiro desclassificou a Recorrente, ocorre que, equivocadamente.

Com efeito, o ato que desclassificou a Recorrente é eivado de ilegalidade e carece reforma. Somos empresa sólida,
que presta serviços em contratos maiores, e, o mais importante, apresentamos a proposta mais vantajosa da
licitação e cumprimos com todos os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

Não obstante, a Recorrida, agora arrematante deste lote, apresentou sua planilha de formação de custos com erros
insanáveis, de modo que merece ser desclassificada, conforme será comprovado.

É a síntese do essencial.

2. DO MÉRITO

2.1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE

Num primeiro momento, de extrema importância se faz discorrer acerca do motivo que veio a desclassificar esta
Recorrente.

Alegou o d. Pregoeiro através do MEMORANDO 1-9.555/2022 que: 

“a licitante deixou de cotar valor relativo a adicional de insalubridade de 20% presente na PLANILHA MODELO
apresentada no edital, lembrando que este adicional é devido aos trabalhadores eventualmente contratados para
estes postos de trabalho em analogia ao pagamento efetuado aos servidores efetivos e outros contratados que
exercem funções similares”.

Após realização de diligência acima referenciada, o I. Pregoeiro tornou a afirmar no MEMORANDO 3-9.555/2022
que: 

“mesmo após apontamento da comissão a licitante deixou de cotar valor relativo a adicional de insalubridade de
20%, alegando que a percepção do referido adicional somente pode ocorrer mediante a elaboração de Laudo
Técnico de Condições de Trabalho, citou ainda que o edital não mencionou expressamente a previsão deste
pagamento. Entretanto CONSTOU DOS ANEXOS DO EDITAL MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS onde constata-se a
previsão dessa rubrica além de elencar as atividades que serão desenvolvidas pelos contratados, DAS QUAIS EM
ESPECIAL A FUNÇÃO DE "LAVAGEM DE VEÍCULOS" que encontra no § 6º da Cláusula Terceira da CCT
PR000321/2022 a previsão expressa de pagamento deste adicional em grau médio 20%. POR OUTRO LADO, A
ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO APÓS A CONTRATAÇÃO DOS COLABORADORES ASSEGURA A CONTRATADO
DIREITO A PLEITEAR QUALQUER ALTERAÇÃO NECESSÁRIA EM RELAÇÃO A PERCENTUAL PRATICADO OU ATÉ
MESMO A EXTINÇÃO DO PAGAMENTO. Lembramos novamente que este adicional foi previsto aos trabalhadores
eventualmente contratados para estes postos de trabalho EM ANALOGIA AO PAGAMENTO EFETUADO AOS
SERVIDORES EFETIVOS E OUTROS CONTRATADOS QUE EXERCEM FUNÇÕES SIMILARES”.

E, novamente, em oportunidade posterior, reiterou no MEMORANDO 5-9.555/2022: 

“reiteramos o entendimento da comissão que o adicional de insalubridade para este posto de trabalho haja vista
ser previsível a sua necessidade tendo em vista que em outros contratos com funções de similares há a percepção
deste adicional em grau médio de 20%. A elaboração de futuro LTCAT pode aumentar, diminuir ou até mesmo
eliminar este pagamento, momento então que o valor passará a ser glosado/adicionado das faturas. Por outro lado,
a aceitação da planilha nas condições apresentadas e admitindo que poderá haver a inclusão desta rubrica através
de pedido de reajuste contratual afrontará a isonomia de condições de participação no certame, pois as demais



participantes podem, EM HOMENAGEM A PLANILHA MODELO, TER COTADO O ADICIONAL. PORTANTO A COMISSÃO
REITERA A SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO”

Ocorre que nenhuma razão assiste o d. Pregoeiro!

Como é sabido, a planilha de custos funciona como mero parâmetro para que a Administração efetue uma
contratação segura e exequível, de modo que esta é apenas demonstrativa, ou seja, modelo.

Tal afirmação pode ser verificada inclusive no edital, quando das exigências da planilha de custos, presente no item
11.7 e 11.7.1, vejamos: 

“11.7 A planilha de custos deverá conter (será exigida apenas do licitante inicialmente vencedor):
11.7.1 Planilha de custos e formação de preços, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor
(MODELO ANEXO III).”

Por sua vez, a planilha MODELO ANEXO III (página 41 do edital) sequer está preenchida com os valores de salários
e demais benefícios, ou seja, a planilha modelo está em branco. 

Ainda, a planilha modelo a que se refere a comissão não está anexada ao edital, como afirma o S. Pregoeiro, e sim
consta no site do município como o Memorando 6.069/2022 datada de 17/05/2022, onde consta a descrição da
atividade, CCT utilizadas e planilha modelo com o valor da pesquisa de preço realizado pelo município, ou seja, a
fase interna da licitação. 

Ademais, sendo a planilha modelo, como afirmado inclusive por esta comissão nos memorandos acima
referenciados, não há que se falar em obrigatoriedade, posto que o edital e termo de referência é omisso quanto a
previsão de tal adicional, bem como nada dispõe sobre laudo realizado pelo Município. 

Ainda, não pode a contratante desclassificar licitante sob a alegação de que o adicional de insalubridade previsto
na PLANILHA MODELO deriva de “ANALOGIA AO PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS E OUTROS
CONTRATADOS QUE EXERCEM FUNÇÕES SIMILARES”, visto que para cada atividade a ser desenvolvida deve ser
elaborado laudo técnico de modo a aferir se existe ou não agente insalubre e qual o grau de risco para o local e
atividade especifica que pretende se desenvolver.

Não pode o d. Pregoeiro, por ocasião de análise da proposta apresentada pela Recorrente, decidir que deveria ser
pago adicional de insalubridade quando AUSENTE DE DISPOSIÇÃO EDITALICIA. Como afirmado A PLANILHA
MODELO É MERAMENTE ORIENTATIVA! Isso significa dizer que esta não deve ser seguida à risca e sim de maneira
orientativa. 

O caráter apenas referencial dos quantitativos e encargos da planilha de custos é assentado pelo próprio Tribunal
de Contas da União (TCU), conforme se depreende dos acórdãos a seguir transcritos:

“Não é demais lembrar que a Administração não pagará diretamente pelos encargos trabalhistas indicados na
planilha, pois são eles de responsabilidade da contratada. Não interessa para a contratante, por exemplo, se em
determinado mês a contratada está tendo gastos adicionais porque muitos empregados estão em gozo de férias ou
não. À CONTRATANTE INTERESSA QUE HAJA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PACTUADO. OU
SEJA, A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA CONSTITUI UM ÚTIL FERRAMENTAL PARA A
ANÁLISE DO PREÇO GLOBAL OFERTADO, MAS NÃO CONSTITUI EM INDICATIVOS DE SERVIÇOS UNITÁRIOS A
SEREM PAGOS DE ACORDO COM A SUA EXECUÇÃO, COMO QUANDO OCORRE COM OS SERVIÇOS INDICADOS NO
PROJETO BÁSICO DE UMA OBRA PÚBLICA, os quais são pagos de acordo com o fornecimento de cada item
unitário. Aliás, nem poderia ser diferente, pois a contratação prevê um pagamento fixo mensal e os valores dos
encargos trabalhistas indicados estão sujeitos a variações que escapam ao controle das partes contratantes (v. g.,
aviso prévio indenizado, auxílio doença, faltas legais, licença maternidade/paternidade, faltas legais, etc.). Desta
forma, os valores correspondentes aos encargos são meras estimativas apresentadas pela licitante, de forma que
eventuais divergências entre o apresentado e o efetivamente ocorrido devem ser considerados como inerentes aos
riscos do negócio, impactando positivamente ou negativamente sobre o lucro da contratada.” (Acórdão nº. 4.621 0
– 2ª Câmara. Ministro BENJAMIN ZYMLER. Brasília, 01 de setembro de 2009)

“[…] NÃO TEM COMO CAUSA, PORÉM, A FUTURA VINCULAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS OFERTADOS ÀQUELES
QUE SERÃO EFETIVAMENTE PAGOS PELAS CONTRATADAS A SEUS FORNECEDORES E PRESTADORES DE
SERVIÇOS. Nem o edital nem os termos de contrato criaram essa vinculação. Tanto que se for verificada uma
oscilação do preço dos insumos que for considerada usual ou dentro de uma álea ordinária, o contratado seguirá
sendo obrigado a prestar os serviços na forma e preços pactuados, sem direito a indenizações ou aumentos de
valores, salvo pelo reajuste anual a que se refere o art. 40, XI, da Lei de Licitações.” (Acórdão nº. 2.215/2013,
Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES. Brasília, 22 de agosto de 2012)

Desta feita, evidente que a planilha contida junto do instrumento convocatório possui CARÁTER MERAMENTE
DEMONSTRATIVO, sendo de responsabilidade única e exclusiva da proponente fazer uso de sua expertise quando
do preenchimento de sua planilha de custos e formação de preços. 

Mas não só. Além deste claro equívoco no que tange ao entendimento do papel da planilha demonstrativa,
novamente equivocou-se o d. Pregoeiro ao interpretar a Convenção Coletiva de Trabalho da Classe de Agentes
Multifuncionais. Isto pois, o §6º da Cláusula Terceira da referida CCT determina o pagamento de insalubridade em
grau médio aqueles que laborem “em contato direto com resíduos/lixos em áreas de “disposição final” e aos
LAVADORES DE VEÍCULOS e equipamentos utilizados em áreas de “DISPOSIÇÃO FINAL”. Ocorre que o posto que se
pretende contratar é o de AGENTE MULTIFUNCIONAL, e não de LAVADOR DE VEÍCULO EM AREA DE DISPOSIÇÃO
FINAL. Ou Seja, o mencionado § é claro ao dispor que trata-se de posto de lavador de veículos e equipamentos
utilizados em áreas de DISPOSIÇÃO FINAL. 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, disposição final consiste em distribuir ordenadamente os rejeitos
em aterros, observando as normas operacionais especificas que evitem danos ou riscos à saúde e à segurança



pública. Dessarte, por óbvio que a disposição não trata do posto de Agente Multifuncional aqui licitado, uma vez
que voltado à CONSTRUÇÃO CIVIL.

É evidente o equívoco! Se a Administração contratante desejava que o adicional fosse pago, deveria ter discorrido
sobre a exigência no edital, tal como estabeleceu o SALÁRIO BASE DO POSTO QUE DEVERIA SER ADOTADO PELAS
PROPONENTES.

Ao contrário do que dispõe o Parecer da Procuradora n.º 1153/2022, o valor não é previsível, motivo pelo qual não
foi previsto na proposta. 

Ora, se o edital é omisso e a CCT nada dispõe a respeito, inexiste a necessidade de cotar tal despesa. E não há que
se falar que “as demais participantes podem, em homenagem a planilha MODELO, ter cotado o adicional”. A
licitante que desejou homenagear a planilha MODELO, o fez porque assim desejava, e não porque era necessário,
de modo que esta proponente, fazendo uso de sua expertise derivada de anos de prestação de serviços, decidiu
por não proceder com tal homenagem.

Insta salientar, ainda, que o Adicional de Insalubridade está regulamentado pela Portaria 3.311/89, mais
especificamente pela Norma Regulamentadora (NR) nº 15, que estabelece os princípios norteadores do programa
de desenvolvimento do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho e dá outras providências (a qual estabelece a
maneira correta de avaliar a exposição a agentes geradores de riscos ocupacionais - Atividades e Operações
Insalubres). Ocorre que por ser um tema complexo, a lei estabelece o DEVER DE REALIZAR PERÍCIA TÉCNICA E
AFERIR INDIVIDUALMENTE EM CADA CASO, A PARTIR DE SUAS PECULIARIDADES, SE HÁ A INCIDÊNCIA DO
ADICIONAL:

“DECRETO-LEI Nº 5.452/1943 (CLT) 
Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou
métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância
Art. 190 - O Ministério do Trabalho APROVARÁ O QUADRO DAS ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES E
ADOTARÁ NORMAS SOBRE OS CRITÉRIOS DE CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE, os limites de tolerância aos
agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.
(...)
Art. 195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério
do Trabalho, FAR-SE-ÃO ATRAVÉS DE PERÍCIA A CARGO DE MÉDICO DO TRABALHO OU ENGENHEIRO DO
TRABALHO, REGISTRADOS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO.”

Portanto, uma vez que constatada a inexistência de disposição capaz de exigir o pagamento do referido adicional, é
necessária sua apuração e comprovação, mediante elaboração de laudo técnico, no qual será necessária a
realização de prova pericial feita por Engenheiro de Segurança do Trabalho e/ou Médico do Trabalho, que ateste os
percentuais devidos segundo os critérios legais da Legislação de Segurança do Trabalho. 

Nesse sentido é a jurisprudência amplamente consolidada do C. Tribunal Superior do Trabalho (TST), tal como se
verifica da OJ nº 278:

“278. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA. LOCAL DE TRABALHO DESATIVADO (DJ 11.08.2003)
A realização de perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade. Quando não for possível sua realização,
como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova.”

Portanto, percebe-se que completamente equivocada encontra-se a Procuradora Municipal, dra. Camila, ao afirmar
que “não pode ser objeto de futuro reequilíbrio econômico-financeiro do contrato”, uma vez que a doutrina e
jurisprudência são assentes nesse sentido. E mais. Por obvio que a CCT é ausente no que tange a disposições
acerca de negociação de insalubridade, uma vez que a questão e regulada por legislação própria.

Outrossim, sabe-se que é VEDADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FIXAR NOS ATOS CONVOCATÓRIOS COMO DEVEM
SER OS PREÇOS DOS LICITANTES, inclusive é o que dispõe a Instrução Normativa nº 05/2017 do SEGES/MPOG:

“2. Das vedações:
2.1. É vedado à Administração fixar nos atos convocatórios:
(...)
b) os benefícios, ou seus valores, a serem concedidos pela contratada aos seus empregados, devendo adotar os
benefícios e valores previstos em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, como mínimo obrigatório,
quando houver;
(...)
i) quantitativos ou valores mínimos para custos variáveis decorrentes de eventos futuros e imprevisíveis, tais como
o quantitativo de vale-transporte a ser fornecido pela eventual contratada aos seus trabalhadores, ficando a
contratada com a responsabilidade de prover o quantitativo que for necessário, conforme dispõe o art. 63 desta
Instrução Normativa.”

Em situações como esta, O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) ENTENDE QUE A ADMINISTRAÇÃO DEVE
ESTABELECER QUE EM PRAZO RAZOÁVEL APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ
ELABORAR LAUDO TÉCNICO QUE SERÁ ANALISADO E APROVADO PELA ADMINISTRAÇÃO, E APENAS NESTA
HIPÓTESE HAVERÁ O PAGAMENTO, assim não se incluem custos desnecessários e se confere isonomia entre os
licitantes. Confira-se o precedente:

“Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representações formuladas pelas empresas EMIBM Engenharia e
Comércio Ltda. e Walmetra Projetos e Construção Ltda. (TC-001.165/2009-9, apenso), com fundamento no art.
113, § 1º, da Lei nº 8.666/93, apontando possíveis irregularidades no Edital da Concorrência nº 003/2008,
promovido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas
pelo Relator, em:



9.1. conhecer das presentes representações, com fundamento no art. 237, inciso III, do Regimento Interno do
TCU, c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/93, para, no mérito, considerá-las procedentes;
9.2. determinar ao Secretário-Executivo do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior – MDIC
que:
(...)
9.2.2.8. Inclua no edital, como obrigação da contratada, a realização de perícia, a ser realizada por profissional
competente e devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, atestando o grau de insalubridade
(máximo, médio ou mínimo), quando for o caso, bem como se a atividade apontada como insalubre consta na
relação da NR-15 do Ministério do Trabalho, nos termos do art. 192 da CLT e NR-15, aprovada pela Portaria
3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, ficando o pagamento do adicional de insalubridade condicionado
à realização da referida perícia. Estabeleça, no edital, o prazo para o início da prestação dos serviços, de forma a
permitir à empresa vencedora da licitação a adoção dos procedimentos necessários para iniciar a execução
contratual.” (TCU. Acórdão 727/2009 Plenário. Relator: Raimundo Carreiro. Data da sessão: 15/04/2009).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a obrigatoriedade de Laudo Técnico para pagamento do
Adicional de Insalubridade. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES PENITENCIÁRIOS. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO ORGÂNICA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. EFEITOS
CONSTITUTIVOS. 4. Tanto o adicional de insalubridade como a gratificação de compensação orgânica guardam a
mesma natureza jurídica, uma vez que têm como escopo compensar o trabalhador em risco no desempenho de
suas atividades. São rubricas cujo intuito do legislador foi de aumentar a remuneração do trabalhador para
compensar o maior desgaste da saúde física (teoria da monetização da saúde do trabalhador). 5. A jurisprudência
do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que
prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento
pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a
possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo
pericial atual. Recurso especial improvido.” (REsp 1400637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 24/11/2015)

Portanto, o adicional de insalubridade poderá ser devidamente evidenciado através de laudo pericial, o qual SERÁ
REALIZADO ÀS CUSTAS DA EMPRESA CONTRATADA QUANDO DO INÍCIO DOS SERVIÇOS. 

Ocorre que há ILEGALIDADE MANIFESTA em desclassificar uma proponente que deixou de cotar verba que sequer
possui exigência, e ainda determinar que “a elaboração de laudo técnico após a contratação dos colaboradores
assegura a contratada direito a pleitear qualquer alteração necessária em relação a percentual praticado ou até
mesmo a extinção do pagamento”. Ao contrário deste pensamento eivado de ilegalidade, a jurisprudência e
legislação pátria são consonantes ao estabelecer a necessidade de elaboração de laudo para aferir a questão. 

É a letra da lei, e esta merece obediência!

Destarte, REQUER SEJA REVISTA A DESCLASSIFICAÇÃO DESTA PROPONENTE, UMA VEZ QUE A DECISÃO SE
BASEIA EM FUNDAMENTOS QUE CONTRARIAM O ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO.

2.2. DA CLASSIFICAÇÃO DA RECORRIDA 

Inobstante ao discorrido, necessário adentrar nas ilegalidades cometidas pela empresa Recorrida. Isto pois, a
planilha de preços da Recorrida contém erros que a tornam totalmente inexequível, devendo ser declarada sua
desclassificação.

O primeiro erro consiste na cotação do vale-alimentação. Isso porque a Recorrida não cotou este benefício relativo
ao período das férias dos trabalhadores, indo em desacordo com a Convenção Coletiva de Trabalho. Observamos a
provisão da quantia de R$ 500,85 (quinhentos reais e oitenta e cinco centavos) correspondente a 12 meses. 

Ocorre que a CCT indicada para o posto de AGENTE MULTIFUNCIONAL possui a seguinte cláusula:

“CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE - ALIMENTAÇÃO 
As empresas concederão a todos os seus empregados – exceto aos lotados em postos de serviços que concedam
alimentação no local e aos empregados que não cumpram carga semanal superior a 20 horas - conforme regras
específicas adiante indicadas, o VALE-ALIMENTAÇÃO (MERCADO) NO VALOR DE R$ 500,85 (QUINHENTOS REAIS E
OITENTA E CINCO CENTAVOS) MENSAIS.
(...)
PARÁGRAFO OITAVO – Ao empregado que não cometer qualquer falta ao serviço, justificadas ou não, o
EMPREGADOR DEVERÁ FORNECER O VALE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 500,85, QUANDO DO GOZO DAS
FÉRIAS correspondentes ao período aquisitivo iniciado a partir de 01.02.19; ao empregado que cometer de 1 a 3
faltas ao serviço, justificadas ou não, o empregador deverá fornecer o vale alimentação no valor de R$ R$ 450,76;
ao empregado que cometer de 4 a 5 faltas ao serviço, justificadas ou não, o empregador deverá fornecer o vale
alimentação no valor de R$ 400,68; aos empregados com 6 ou mais faltas ao serviço, não farão jus à concessão do
vale alimentação durante a fruição das férias. O benefício concedido nas férias não terá natureza salarial a
qualquer fim. Já ao empregado regido pelo parágrafo 5º, desde que atendido o requisito de falta ao serviço, fará
jus ao vale alimentação durante as férias, respectivamente, nos valores de R$ 274,63, R$ 247,16 e R$ 219,70, nas
mesmas condições.”

Ou seja, o trabalhador laborará por 12 meses nascendo o período aquisitivo de férias, sendo que neste mês a
futura Contratada também terá que dispor do vale-alimentação. A problemática é no sentido de que no mês de
gozo das férias do empregado efetivo, haverá o EMPREGADO SUBSTITUTO, E ESTE TAMBÉM DEVERÁ RECEBER O
VALE-ALIMENTAÇÃO PREVISTO EM CCT.

Desse modo, o cálculo correto para este benefício é o seguinte: R$ 500,85 X 13 meses (12 meses do empregado
efetivo mais 1 mês do empregado substituto) / 12 meses (proposta anual) * desconto de 0,8%. Assim, temos o



total de R$ 434,07 para o vale-alimentação para cada posto.

Portanto, a planilha da Recorrida incide em ilegalidade, devendo ser considerada desclassificada desta licitação.

O SEGUNDO ERRO se consubstancia no fato de a Recorrida não ter cotado a incidência do submódulo 2.2 sobre o
custo de reposição, que, por força do art. 15 da Lei n.º 8.036/90, e do art. 214 do Regulamento da Previdência
Social, indicam a incidência do FGTS e de encargos previdenciários previstos no Submódulo 2.2 sobre as parcelas
remuneratórias descritas no Módulo 4, uma vez que tratam da remuneração do substituto.

Dessa forma, era necessário que se multiplicasse o percentual de encargos pelo somatório dos percentuais dos
itens “A” ao “I” do Módulo 4. Ocorre que analisando a planilha apresentada pela Recorrida, percebeu-se que a
mesma omitiu tal incidência, de modo que sua planilha de preços e composição de custos não pode ser aceita. 

Ademais, como TERCEIRO ERRO, muito embora a disposição da cláusula VI, item 5.1, do Edital, bem como
esclarecimentos da Administração contratante, onde foi informada a necessidade de disponibilização de 02(dois)
jogos de uniforme completos para cada colaborador, a Recorrida simplesmente decidiu por excluir tal rubrica de sua
planilha. Desse modo, evidente que apresentou preço a menor, uma vez que cometeu erros graves no
provisionamento de seu valor.

Dessa forma, em que pese a planilha seja ajustável, tendo em vista que a Recorrida deixou de cotar alguns
encargos trabalhistas e uniformes, a proposta não comporta margem para compensação de custos.

Ora, comprovada a insanável irregularidade da proposta da recorrida, essa merece ser desclassificada por força do
instrumento convocatório. Isso, porque a vinculação ao instrumento convocatório é princípio básico da Lei nº
8.666/93, que rege as licitações públicas e que tem aplicabilidade à modalidade do pregão na forma do art. 9º da
Lei nº 10.520/02. Vejamos:

“Art. 3° 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.”

Da mesma forma, o art. 41 da mesma lei, é de clareza solar, in verbis:

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.”

Ao interpretar o sentido e alcance da norma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do Informativo
nº 273 definiu que não existem palavras inúteis e que o edital de licitação, deve ser respeitado:

“LICITAÇÃO. ATRASO. ENTREGA. HABILITAÇÃO. 
Na entrega da documentação relativa à habilitação do licitante, constitui motivo de exclusão do certame licitatório
o atraso de dez minutos após o horário previsto no edital marcado para o início da sessão. Ponderou, ainda, o Min.
Relator que, na lei não existem palavras inúteis ou destituídas de significação deontológica, verifica-se, assim, que
o legislador, no art. 41 da Lei n. 8.666/1993, impôs, com apoio no princípio da legalidade, a interpretação restritiva
do preceito, de modo a resguardar a atuação do administrador público, visto que esse atua como gestor da res
publica. Daí a necessidade do vocábulo "estritamente" no artigo citado. Com esse entendimento, a Turma proveu o
recurso da União, reformando a decisão do Tribunal a quo que aplicou o princípio da razoabilidade para afastar o
rigor do horário previsto no edital licitatório.” (STJ. REsp 421.946-DF, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
7/2/2006).

No mesmo sentido, é a lição da respeitável doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao estabelecer que a
Administração não pode descumprir as regras do edital, devendo exigir o pontual cumprimento do que fora
estipulado:

“Pela licitação, a Administração abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições fixadas no instrumento
convocatório, a possibilidade de apresentação de proposta. Quando a Administração convida os interessados pela
forma de convocação prevista em lei (edital ou carta-convite), nesse ato convocatório vêm contidas as condições
básicas para participar da licitação, bem como as normas a serem observadas no contrato que se tem vista
celebrar; o atendimento à convocação implica a aceitação dessas condições por parte dos interessados. Daí a
afirmação segundo a qual o edital é alei de licitação e, em conseqüência, a lei do contrato. Nem a Administração
pode alterar as condições, nem o particular pode apresentar proposta ou documentação em desacordo com o
exigido no ato da convocação, sob pena de desclassificação ou inabilitação, respectivamente (...)” (DI PIETRO,
Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª - São Paulo: Ed. Atlas 2010, p.351)

Também por esse prisma é o entendimento do eminente Hely Lopes Meirelles (MEIRELLES. Hely Lopes. Direito
Administrativo Brasileiro. Malheiros Editores. 29ª Edição. pág. 268), que assevera:

“A vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no
edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do
julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e propostas em desacordo com o solicitado.
O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração
que o expediu (art. 41).”

E de José dos Santos Carvalho Filho (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 31.
ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017.):

“Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório
A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras



traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o
procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.
O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além
de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que
provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa.
Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, pode ser corrigido, desde que ainda
oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela.
Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o
que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites
estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se a desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 48, I, do
Estatuto.”

E ainda, há de se considerar os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes, também consagrados no art.
3° da lei 8666/93, vez que os demais licitantes deveriam seguir os termos esclarecidos, sendo que a recorrida não
o seguiu.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4° Região confirma a inabilitação de licitantes quando ofendidos os
princípios da isonomia e vinculação ao instrumento convocatório, vejamos:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL. INOBSERVÂNCIA À REGRA EXPRESSA. INABILITAÇÃO.
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 1. A parte autora não atendeu às
exigência do edital, de modo que admitir que permaneça no certame implicaria fragilização e ofensa ao princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, além de privilégio indevido a um dos concorrentes (com o afastamento de
critério estabelecido objetivamente no edital e aplicado a todos), o que fere o princípio da igualdade. 2. A
jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o princípio da vinculação restringe o
próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a desclassificação do licitante que descumprir as
exigências previamente estabelecidas.” (TRF4, AC 5005511-37.2014.4.04.7215, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO
RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 25/04/2019)

Ademais, o pregoeiro poderá anular o ato de considerar a empresa arrematante vencedora, pois, entre as
prerrogativas da Administração Pública, há a possibilidade de revogar os atos que não sejam mais convenientes e
oportunos para o atendimento do interesse público, bem como de anulá-los em caso de ilegalidade. Nesse sentido,
o previsto na Súmula 473 do STF:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não
se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

De tal modo, a recorrida descumpriu com os requisitos de classificação, em evidente afronta aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório, isonomia e igualdade entre os licitantes, de forma que a Administração
não pode ignorar a regra do edital e da lei de licitações e convalescer com os vícios da habilitação da recorrida,
devendo declará-la desclassificada.

3. DOS PEDIDOS

Ante os fundamentos expostos, requer-se: 

a) O recebimento e processamento deste Recurso Administrativo;

b) No mérito, seja reconsiderada a decisão com a CLASSIFICAÇÃO desta Recorrente e a consequente
DESCLASSIFICAÇÃO da Recorrida;

c) Caso não seja o entendimento, requer-se que sejam os autos remetidos para Autoridade Superior competente
para reforma da decisão.

Nestes termos, pede deferimento.

Toledo, 5 de setembro de 2022

________________________________________
COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI

 Fechar



Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO(A) DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

REF.
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 110/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 523/2022

A empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza EIRELI, inscrita no CNPJ de n° 04.959.902/0001-00, com sede
na Avenida Senador Attilio Fontana, n° 2352, Jardim Panorama, na cidade de Toledo - PR, vem, respeitosamente, a
presença de Vossa Senhoria, apresentar Contrarrazões referente ao Recurso Administrativo da Recorrente Costa
Oeste Serviços LTDA, inscrita no CNPJ de n° 07.192.414/0001-09.

1 – DOS FATOS

Na data de 26/07/2022, foi iniciada a sessão pública da licitação em epigrafe, onde se deu o credenciamento das
empresas e participantes e o recebimento dos lances por meio do sistema eletrônico.

Decorrido os tramites necessários, a recorrente foi desclassificada do presente certame, para o item 01 (Agentes
Multifuncionais) por deixar de apresentar em seus custos, o valor relativo à insalubridade dos colaboradores a
serem contratados. Após sua desclassificação, restou declarada vencedora a empresa Eden por apresentar
proposta mais vantajosa para a Administração, assim como apresentar toda a documentação e proposta/planilha
conforme Legislação Vigente e exigências do Edital. Logo após decisão do Pregoeiro, a recorrente inconformada
com o resultado do julgamento manifestou intenção de recurso que em resumo, alega que a cotação do percentual
de insalubridade previsto no Edital e seus anexos, não é obrigatória, assim como alegou erros na planilha desta
Recorrida. Entretanto, todos os argumentos da recorrente são inválidos conforme se verá a seguir, embasados na
legislação que rege a matéria.

2 – DA TEMPESTIVIDADE

Conforme convocação do Sr. Ilustre Pregoeiro, constante dos autos a CONTRARRAZOANTE encontra-se no direito
tempestivo de defesa conforme art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02.

3 – DA INSALUBRIDADE PARA OS POSTOS DE AUXILIAR MULTIFUNCIONAL

A recorrente, em sua peça recursal, alega que seguiu as determinações do Edital no que se refere ao Modelo
ANEXO III (pag. 41 do edital) para elaborar sua proposta, e por consequência disto, não cotou o adicional
obrigatório de insalubridade para os colaboradores, com a justificativa de que o modelo do Anexo III estava em
branco.

Em primeiro momento, devemos trazer o que determina o item 26.15 do Edital, in verbis:

26.14 É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame e
comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteúdo destes, desobrigando
totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou inobservâncias. 

Conforme consta no mesmo, as licitantes são as únicas responsáveis pelo acompanhamento de todo o processo
licitatório a qual tem interesse em participar e isso não se limita a apenas um arquivo disponibilizado. A mesma
deve estar atenta a todas as suas publicações, seja no sistema designado a sua participação, assim como nos
Portais dos respectivos Órgãos.

A recorrente alega que o modelo disponibilizado pelo Município é meramente orientativa, o que não está correto. O
modelo não preenchido no edital, é alusivo a estrutura da planilha, qual segue os moldes da IN º 05/2017.

O Município disponibilizou, através do Memorando nº 6.069/2022, devidamente publicado em seu Portal de
Transparência, juntamente com os demais anexos do Edital e todas as suas publicações, o Termo de Referencia
com todos os aspectos necessários para a elaboração das propostas de preços e suas respectivas planilhas de
custo, DEVIDAMENTE PREENCHIDAS, (Pag. Nº 50 até 64), arquivo este, totalmente ignorado pela recorrente. 

Todos os documentos vinculados ao referido Edital, estão devidamente disponibilizados no Portal do Município,
através do link de consulta: https://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/licitacoes/pregao-eletronico-no-110-2022/

A alegação da recorrente de que a informação relativa à insalubridade é omissa, chega a ser espantosa. Isso por
que além de estar devidamente vinculada ao Edital e seus anexos, é de conhecimento geral que tais postos fazem
jus ao adicional, isto por que está devidamente previsto na Norma Regulamentadora de nº 15 e de n° 16.

Conforme disponibilizado pelo Parecer Técnico de n° 39/2022, no dia 17/08/2022, a analise das funções para os
postos de Agentes Multifuncionais contempla:

• Executam serviços de manutenção elétrica, executam sérvios de manutenção, mecânica, hidráulica, carpintaria e



alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes, equipamentos, em
prédios públicos (inclusive telhados), vias públicas e veículos. Executam serviços de limpeza de parques, jardina,
praças e canteiros centrais, fazendo a remoção de arbustos, folhas, galhos, procedem a poda de arvores, corte de
grama e pinturas. Utilizam de maquinas e equipamentos costais, roçadeiras, politrizes e serras, além de
procederem a lavagem dos veículos e manutenção asfáltica. 

Conforme o Parecer Jurídico de nº 1153/2022, este vinculado ao Memorando de nº 9.555/2022, foi estabelecido
adequadamente os custos dos serviços em relação ao item 01 do Lote 01 descrevendo o adicional de insalubridade
na composição do Módulo 1, de modo a atender satisfatoriamente a contratação e os direitos trabalhistas
envolvidos e designados na legislação consectária, o que redunda na devida regularidade da exigência da Comissão
e da Pregoeira para a empresa classificada em primeiro lugar apresentar planilha compatível.

Conforme o Parecer Técnico do setor de engenharia de segurança do trabalho do Município, o laudo mediante
LTCAT, não irá extinguir o adicional já obrigatório, apenas prevê a possibilidade de incidência diferente do já
estipulado na NR de nº 15 e NR de nº 16.

O erro apurado na proposta da recorrente não deve ser interpretado como simples lapsos materiais ou formais,
mas como erro substancial, ou seja, aquele que interessa a natureza do negócio e ao objeto principal (Artigo 139,
I, Código Civil).

A ausência de previsão dos custos adequados a execução dos serviços configura erro grave, "substancial", que
torna o mesmo insuscetível de aproveitamento, defeituoso, incompleto, não produzindo os efeitos jurídicos
desejados, visto que sem a sua correção não há possibilidade de auferir o correto valor da proposta.

É visto que a Administração Pública deve buscar a proposta mais vantajosa, mas não é aceitável que o mesmo seja
interpretado de maneira visivelmente errônea, e é necessário que as licitantes concorram em iguais condições e
que o julgamento das propostas seja feito de maneira igualitária entre todas, de modo que não seja permitido atos
ilegais e descabidos.

Assim dispõe o artigo 37, XXI, da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 37, XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações”.

A jurisprudência é pacífica quanto à desclassificação de propostas irregulares:

“ADMINISTRAÇÃO. LICITAÇÃO. DEMONSTRADA A INCORREÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA É LEGÍTIMA A
DESCLASSIFICAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO IMPROVIDO.” (TRF - 4ª R. Proc. 0408300, Apelação em
mandado de segurança. DJ de 24.04.93. Pág. 9819. Rel. Juiz Wolkmer Castilho).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA, TIPO MENOR
PREÇO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. DESCUMPRIMENTO DE NORMA EDITALÍCIA ALUSIVA AO PREÇO
UNITÁRIO DOS ITENS COMPONENTES DA OBRA. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
IRRELEVÂNCIA FRENTE AO PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IMPESSOALIDADE, DA MORALIDADE, DA
EFICIÊNCIA, DA ISONOMIA, E DO JULGAMENTO OBJETIVO. LIMINAR DEFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE
SEGURANÇA, SUSPENDENDO A OBRA JÁ INICIADA. REVOGAÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO PROVIDO. (...). O
acolhimento de propostas que violam as exigências do edital e da lei ofenderia, a um só tempo, os princípios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da vinculação ao instrumento convocatório; da
isonomia, porque as demais concorrentes, em respeito às normas do certame, não puderam fazer o mesmo que a
autora; e do julgamento objetivo, dado o reconhecimento particularizado de uma situação que não poderia ter sido
acolhida; conspurcando-se a igualdade de tratamento aos participantes, com o risco de contratação de quem possa
vir a executar mal os serviços licitados ou empregar materiais de baixa qualidade, em prejuízo da solidez, da
segurança e da eficiência da obra.[...]" (AC n. 2007.048276-0, rel. Des. Jaime Ramos, j. 17.4.2008) (TJSC, Agravo
de Instrumento n. 2010.000364-3, da Capital, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 15-06-2010)

Pertinente trazer a lição do eminente jurista ADILSON DE ABREU DALARI:

"A Administração Pública não pode meter-se em contratações aventurosas; não é dado ao agente público arriscar a
contratação (...), pois ele tem o dever de zelar pela segurança e pela regularidade das ações administrativas.

(...) 
Na fase de classificação, contrariamente, deve ser feito um rigoroso e amplo exame da proposta, tendo em vista
que tudo aquilo que nela contém vai afetar sensivelmente o futuro contrato. Em síntese, o exame da idoneidade da
proposta deve ser muito mais severo do que o exame da idoneidade do proponente. 

(...)
Isso já demonstra, de maneira implícita, que a comissão de julgamento pode e deve ir além do exame daquilo que
consta expressamente dos autos do processo licitatório.” (Aspectos Jurídicos da Licitação. 4 ed. Saraiva, 1997,
p.131.).

Assim também determina o Art. 48 da Lei n° 8.666/93 in verbis:

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 inexequíveis, 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

Não bastasse isso, a aceitabilidade de uma proposta que contempla tais erros, fere de morte o Art. 3° da Lei n°
8.666/93 e seu princípio da Isonomia, uma vez que foram dadas vantagens a recorrida já expostas anteriormente,
e assim dispões o Artigo:

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. 

Da mesma forma, o Art. 44, parágrafo 3° da Lei 8.666/93, determina que as planilhas de composição de custos
devem estar em conformidade com os valores estabelecidos na legislação aplicável a espécie, in verbis:

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital
ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei. 

(....)
§ 3º Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração. 

Assim também é a determinação exposta no item 9.2 do presente Edital, in verbis:

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração. 

Assim também determina o item 11.7.2 in verbis:

11.7.2 No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, encargos, trabalhistas, seguros,
impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas e lucros e demais insumos
necessários à sua composição, em concordância com a Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2024– Registro MTE:
PR000321/2022, sendo desclassificadas as propostas que apresentem em sua composição de preços, valores
inferiores ao piso de cada categoria, estabelecido por dissídio ou convenção coletiva, OU AINDA, EM DESACORDO
COM A FUNÇÃO DESEMPENHADA. (Grifamos) 

Diante aos fatos, o Edital que devidamente previu tal adicional com base nas atividades desenvolvidas pelos
Agentes Multifuncionais, demonstra que as alegações da recorrente não merecem prosperar, pois apenas se limitou
a apresentar justificativas infundadas perante ao seu erro. Destaca-se ainda, que o município, por mais de uma
vez, informou a necessidade da cotação, proporcionando a recorrente a possibilidade de correção da planilha, qual
não foi efetivada pela mesma, devendo permanecer desclassificada por apresentar um erro substancial em sua
planilha de custos.

4 – DA PLANILHA DE CUSTOS DA RECORRIDA

A recorrente alega em sua peça recursal, que a planilha desta empresa declarada vencedora possui erros, quais
também estão completamente equivocados, conforme segue:

4.1 – Do Vale Alimentação no Período de Férias

A recorrente alega que não foi previsto em nossa planilha, o valor relativo ao Vale Alimentação quando do gozo das
férias, este previsto no Paragrafo Oitavo da CCT indicada.

Em primeiro momento, devemos destacar que tal adicional não foi provisionado pelo Município, conforme consta
nas planilhas apresentadas no Memorando de nº 6.069/2022 (pagina 50 á 64), 

Conforme previsto em Edital, a contratação se dá pelo período de 12 (doze) meses, e conforme o Artigo 7º, inciso
XVII da Constituição da República, o direito as férias só ocorrem quando o trabalhador completa pelo menos um
ano ao empregador. 

O trabalhador adquire direito a férias após cada período de 12 meses (período aquisitivo) de vigência do contrato
de trabalho, ou seja, conta-se o ano contratual, e não o ano civil (CLT, artigo 130). Após o primeiro ano de trabalho
(período aquisitivo), inicia-se a contagem do período de concessão das férias (período concessivo). 

Conforme determinado pela Lei, o colaborador a ser contratado só teria direito a este recurso previsto na CCT, após
o prazo de contratação estipulado em Edital, deste modo, tal provisionamento é incorreto de cotação nos primeiros
12 (doze) meses contratuais.



4.2 – Da incidência do Submódulo 2.2

A recorrente alega que não foi provisionado a incidência do submódulo 2.2 sobre os custos de reposição previstos
no módulo 4. Todavia, tal alegação é completamente infundada, vejamos:
Entre os itens apresentados no módulo 4, temos:
A - Substituto nas Férias
B – Substituto nas Ausências Legais
C – Substituto na Licença Paternidade
D – Substituto na Ausência por Acidente de Trabalho
E – Substituto no Afastamento Maternidade

Nota-se que apenas um destes índices possui tal incidência, qual corresponde a Substituição no Período das Férias.

Destaca-se que o previsto na planilha desta recorrida, corresponde tanto em percentual quanto em valores ao
previsto na planilha do Município, conforme Memorando de nº 6.069/2022.

Tal percentual indicado para a aliena A – Férias, corresponde a 9,08% (nove vírgula zero oito por cento), qual
demonstra que os mesmos já incluem a sua devida incidência, isso por que o provisionamento é composto de:
Remuneração / 12 meses = 8,33%, acrescidos das incidências extras que somadas geram o percentual cotado de
9,08%, conforme determinações da INº 05/2017.

Em relação aos demais itens que compõem o módulo 4, tais incidências não são obrigatórias, pois se tratam de
fatores geradores, ou seja, podem ou não acontecer. Conforme nossa realidade, os valores ali apresentados,
seguem o padrão adotado por esta empresa em todas as suas licitações, pois a mesma possui equipe técnica,
juntamente com o seu RH para amenizar tais ausências e assim poder ofertar percentuais de acordo com sua
realidade.

Devemos mencionar ainda, que a própria IN SEGES/MP nº 5 de 2017, traz as seguintes determinações:

ANEXO VII
(...)
7.11. É vedado ao órgão ou entidade contratante exercer ingerências na formação de preços privados por meio da
proibição de inserção de custos ou exigência de

custos mínimos que não estejam diretamente relacionados à exequibilidade dos serviços e materiais ou decorram
de encargos legais.

Assim também determina o Inciso X do Art. 40 da Lei 8.666/93 in verbis:

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. (grifamos)

Deste modo, os valores apresentados em nossa proposta, são suficientes para arcar com os custos de reposição
dos colaboradores, quando ou se ocorrerem.

4.3 – Dos Uniformes e EPIs

Conforme consta em Edital, a responsabilidade pelo fornecimento de Uniformes e EPIs é de única e inteira
responsabilidade da contratada. A alegação da recorrente de que a ausência de tais valores em planilha viola o
edital ou de que cometeu erro grave é completamente infundada de razão, isso por que o custo dos uniformes,
EPI's, materiais e equipamentos é um custo variável e assim como outras rubricas, depende da estrutura
organizacional e dos custos de cada empresa. 

Considerando o porte da empresa Eden, o volume de aquisições é superior ao de muitas empresas no mercado, o
que confere a ela um excelente poder de barganha para manutenção de estoques, os quais além conduzir a
economia de seus custos, possibilitam a oferta de valores mais competitivos em suas propostas de preços.

Importante ressaltar que os valores de uniformes, EPI's, ausentes nas planilhas da empresa não apresentam
qualquer irregularidade, visto que são orçados de acordo com a realidade da empresa para manutenção dos
estoques que hoje possui, destituindo a cobrança perante ao Município a fim de propor uma proposta mais
vantajosa e reduzir os custos aos Cofres Públicos.

Ademais, o art. 44, §32, da lei n2 8.666/93 possibilita a empresa renunciar aos materiais e instalações de sua
propriedade, assim como o item 9.2.1 do Edital o permite.

Art. 44 - § 3° Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais
e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.

Destaca-se ainda, que a planilha apresentada por esta recorrida, apresenta margens administrativas para suprir
qualquer eventualidade que venha a ocorrer, demonstrando a exequibilidade de seus preços. Diante aos fatos, fica
demonstrado que os valores apresentados na planilha desta recorrida estão devidamente em conformidade com a
Legislação, assim como apresentado pelo Município conforme Memorando de nº 6.069/2022, não cabendo as
alegações da recorrente.



5 – DOS PEDIDOS

DIANTE DO EXPOSTO, pelas determinações do Edital, Termo de Referência e seus anexos, assim como da Lei que
rege a matéria, REQUER sejam julgados improcedentes os pedidos realizados pela Recorrente Costa Oeste Serviços
LTDA, mantendo-se na íntegra a decisão que declarou a empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza EIRELI
vencedora do processo.

Nesses termos, pede deferimento.

Toledo-PR, 09 de setembro de 2022

Eden Prestadora de Serviços de Limpeza EIRELI
Leandro dos Santos Diniz
Representante Legal
CPF de n° 041.156.759-42
RG de n° 8.506.703-6 SSP/PR

 Fechar



Memorando 9.555/2022
De: Daniela Raitz Setor: SMA-LC-PE - Pregões 
Despacho: 16- 9.555/2022 
Para: SMA-AD-MK - Administrador - Marcos R. koerich 
Assunto: Análise de Planilhas de Custos - PE 110/2022

 
Francisco Beltrão/PR, 09 de Setembro de 2022 

 

Bom dia,

Segue recurso e contrarrazão para Parecer da Comissão de Análise de Planilha de Formação de Custos
de Mão de Obra em Contratos de Serviços Contínuos.

Obrigada.

_
Daniela Raitz 
Pregoeira
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“Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você.” - Cynthia Kersey

Daniela
Retângulo



Memorando 17- 9.555/2022

De: Marcos K. - SMA-AD-MK

Para: SMA-LC-PE - Pregões  - A/C Daniela R.

Data: 09/09/2022 às 14:54:56

Setores envolvidos:

GP-CCI, SMA, SMA-PGM, CT, SMA-LC-PE, GVP-GCT, SMA-RH-SESMT, SMA-AD-MK

Análise de Planilhas de Custos - PE 110/2022

 

 Das alegações apresentadas pela empresa COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA em relação a sua desclassificação a
comissão entende que todas as alegações já foram tratadas nas análises anteriores. Ha ainda parecer técnico e
jurídico embasando a referida desclassificação, desse modo não há o que se falar em reconsideração por parte desta
comissão da decisão proferida.

Das alegações apresentadas no mesmo documento em relação a planilha de custos apresentadas pela
empresa  Eden Prestadora de Serviços de Limpeza EIRELI a comissão entende que:

1) VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS: inicialmente a comissão ao se deparar com a ausência desta
provisão entendeu que a empresa optou por não provisionar este valor no primeiro ano de contrato, haja vista que
por óbvio não haveria este custo nos primeiros 12 meses, sendo que a partir de uma eventual renovação contratual
caberia, no ato da aditivação, a inclusão da verba. Entretanto considerando que na mesma planilha a empresa
provisiona outros custos que somente serão experimentados em um segundo ano de contrato a exemplo
de substituto de férias, a comissão, reformando sua decisão, solicita que seja alterada a planilha fazendo constar esta
previsão. Uniformizando assim entendimentos sobre custos provisionáveis e custos não renováveis.

2) Em relação a alegação de não incidência do módulo 2.2 sobre os custos de reposição a comissão lembra que os
fatos geradores destes valores são totalmente imprevisíveis, sendo que cada empresa, de acordo com sua
experiência, pode apresentar os percentuais que melhor representem a suas necessidades.

3) Em relação a custo de uniforme a comissão observou que a empresa recorrida fez constar na planilha a
informação de que "UNIFORMES E EPIs (FORNECIMENTO PRÓPRIO SEM CUSTO ADICIONAL)", o que no
entendimento da comissão também é reflexo da realidade de cada empresa, que neste caso específico optou por
não repassar o valor para a planilha.
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Memorando 18- 9.555/2022

De: Marcos K. - SMA-AD-MK

Para: SMA-LC-PE - Pregões  - A/C Daniela R.

Data: 12/09/2022 às 09:37:29

Setores envolvidos:

GP-CCI, SMA, SMA-PGM, CT, SMA-LC-PE, GVP-GCT, SMA-RH-SESMT, SMA-AD-MK

Análise de Planilhas de Custos - PE 110/2022

 

 Em tempo, a comissão observou que na atual fase do pregão a planilha apresentada pela empresa Eden Prestadora
de Serviços de Limpeza EIRELI ja foi aceita, assim não é possível neste momento efetuar quaisquer alterações na
planilha.

Entretanto, mesmo que pudesse haver mudança de rubricas o valor final da proposta permaneceria inalterado
haveria, apenas, a pormenorização de algum valor., assim uma eventual desclassificação por este motivo
caracterizaria um excesso de formalismo.

Destaca-se, também, que nas alegações apresentadas nas contrarrazões a empresa mostra-se ciente que haverá
este custo e  colocou-se a disposição para promover a alteração se assim necessita-se, reiterando que possui 
margens administrativas capazes de suportarem os custos.

Assim a comissão objetivando a aceitação de uma proposta mais vantajosa para a Administração Pública reitera a
aceitação da planilha conforma já fora apresentada.

_

Marcos Ronaldo Koerich
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DECISÃO DA PREGOEIRA 

 

RECORRENTE : COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA 

RECORRIDA : EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º  : 110/2022 

ASSUNTO :  RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 
1 RETROSPECTO 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela licitante COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA contra 

o resultado do julgamento realizado na sessão pública no qual esta foi desclassificada, conforme parecer 

técnico da Comissão de Análise de Planilha de Formação de Custos de Mão de Obra em Contratos de 

Serviços Contínuos e Parecer Jurídico nº 1153/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 110/2022, cujo objeto 

é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE MÃO DE OBRA DE AGENTES MULTIFUNCIONAIS, VIGIAS, 

PROFISSIONAIS E SERVENTE DE OBRAS PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS”. 

 

Pretende a recorrente COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA que seja revista e reformada a decisão exa-

rada que a desclassificou e julgou classificada e habilitada no presente certame a licitante EDEN PRESTA-

DORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. 

 

Realizada a admissibilidade do recurso e encaminhado à Comissão de Análise de Planilha de 

Formação de Custos de Mão de Obra em Contratos de Serviços Contínuos nomeada através da Portaria 

Municipal nº 525/2019, a qual é responsável pela análise a aprovação das planilhas de custos, fora nortea-

do a esta Pregoeira para avaliar o parecer técnico e recurso apresentados.  

 

É o relatório. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO 

 

Diante das razões apresentadas pela licitante COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA no recurso, a Prego-

eira encaminhou à Comissão de Análise de Planilha de Formação de Custos de Mão de Obra em Contra-

tos de Serviços Contínuos para análise e manifestação técnica quanto às indagações referentes à aprova-

ção da planilha de custos ofertada pela recorrida, bem como quanto às insurgências levantadas em rela-

ção à desclassificação da recorrente. 

 

 

3 DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 

Insurge-se a recorrente em relação à planilha de custos ofertada pela licitante EDEN PRESTADORA 

DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI e alega que esta não atende ao exigido no edital, conforme alegações dis-

postas no recurso, pelo motivo de:  

 

“O primeiro erro consiste na cotação do vale-alimentação. Isso porque a Recorrida não cotou este 

benefício relativo ao período das férias dos trabalhadores, indo em desacordo com a Convenção Coletiva 

de Trabalho. Observamos a provisão da quantia de R$ 500,85 (quinhentos reais e oitenta e cinco 

centavos) correspondente a 12 meses. 

[...] a Recorrida não ter cotado a incidência do submódulo 2.2 sobre o custo de reposição, que, por força 

do art. 15 da Lei n.º 8.036/90, e do art. 214 do Regulamento da Previdência Social, indicam a 
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incidência do FGTS e de encargos previdenciários previstos no Submódulo 2.2 sobre as parcelas 

remuneratórias descritas no Módulo 4, uma vez que tratam da remuneração do substituto. 

[...] foi informada a necessidade de disponibilização de 02(dois) jogos de uniforme completos para cada 

colaborador, a Recorrida simplesmente decidiu por excluir tal rubrica de sua planilha. Desse modo, 

evidente que apresentou preço a menor, uma vez que cometeu erros graves no provisionamento de seu 

valor.” 

 

3.1. DAS CONTRARRAZÕES 

 

A recorrida EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, por sua vez, conforme justifica-

tivas dispostas nas contrarrazões, alega que:  

 

“[...] Conforme previsto em Edital, a contratação se dá pelo período de 12 (doze) meses, e conforme o 

Artigo 7º, inciso XVII da Constituição da República, o direito as férias só ocorrem quando o 

trabalhador completa pelo menos um ano ao empregador. O trabalhador adquire direito a férias após 

cada período de 12 meses (período aquisitivo) de vigência do contrato de trabalho, ou seja, conta-se o 

ano contratual, e não o ano civil (CLT, artigo 130). Após o primeiro ano de trabalho (período 

aquisitivo), inicia-se a contagem do período de concessão das férias (período concessivo). Conforme 

determinado pela Lei, o colaborador a ser contratado só teria direito a este recurso previsto na CCT, 

após o prazo de contratação estipulado em Edital, deste modo, tal provisionamento é incorreto de 

cotação nos primeiros 12 (doze) meses contratuais. 

[...] A recorrente alega que não foi provisionado a incidência do submódulo 2.2 sobre os custos de 

reposição previstos no módulo 4. Todavia, tal alegação é completamente infundada [...]. Tal percentual 

indicado para a aliena A – Férias, corresponde a 9,08% (nove vírgula zero oito por cento), qual 

demonstra que os mesmos já incluem a sua devida incidência, isso por que o provisionamento é 

composto de: Remuneração / 12 meses = 8,33%, acrescidos das incidências extras que somadas geram 

o percentual cotado de 9,08%, conforme determinações da INº 05/2017. 

[...] Conforme consta em Edital, a responsabilidade pelo fornecimento de Uniformes e EPIs é de única 

e inteira responsabilidade da contratada [...]. Importante ressaltar que os valores de uniformes, EPI's, 

ausentes nas planilhas da empresa não apresentam qualquer irregularidade, visto que são orçados de 

acordo com a realidade da empresa para manutenção dos estoques que hoje possui, destituindo a 

cobrança perante ao Município a fim de propor uma proposta mais vantajosa e reduzir os custos aos 

Cofres Públicos. Ademais, o art. 44, §32, da lei n2 8.666/93 possibilita a empresa renunciar aos 

materiais e instalações de sua propriedade, assim como o item 9.2.1 do Edital o permite.” 

 

 

4 DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA 

 

Considerando o teor das argumentações trazidas, a Comissão de Análise de Planilha de Forma-

ção de Custos de Mão de Obra em Contratos de Serviços Contínuos, a qual é responsável pela análise e 

aprovação das planilhas de custos, manifestou-se por meio de parecer, posicionando-se nos seguintes 

termos:  

 

“Das alegações apresentadas pela empresa COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA em relação a sua des-

classificação a comissão entende que todas as alegações já foram tratadas nas análises anteriores. Ha 

ainda parecer técnico e jurídico embasando a referida desclassificação, desse modo não há o que se falar 

em reconsideração por parte desta comissão da decisão proferida. 1) VALE ALIMENTAÇÃO NO 

PERÍODO DE FÉRIAS: inicialmente a comissão ao se deparar com a ausência desta provisão enten-

deu que a empresa optou por não provisionar este valor no primeiro ano de contrato, haja vista que por 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

D
A

N
IE

LA
 R

A
IT

Z
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//f

ra
nc

is
co

be
ltr

ao
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

D
F

1-
5F

4B
-0

A
1A

-7
E

F
F

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 5

D
F

1-
5F

4B
-0

A
1A

-7
E

F
F



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Página 3 de 3 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

óbvio não haveria este custo nos primeiros 12 meses, sendo que a partir de uma eventual renovação 

contratual caberia, no ato da aditivação, a inclusão da verba. [...] 

2) Em relação a alegação de não incidência do módulo 2.2 sobre os custos de reposição a comissão lem-

bra que os fatos geradores destes valores são totalmente imprevisíveis, sendo que cada empresa, de 

acordo com sua experiência, pode apresentar os percentuais que melhor representem a suas necessida-

des. 

3) Em relação a custo de uniforme a comissão observou que a empresa recorrida fez constar na planilha 

a informação de que "UNIFORMES E EPIs (FORNECIMENTO PRÓPRIO SEM CUSTO ADICI-

ONAL)", o que no entendimento da comissão também é reflexo da realidade de cada empresa, que nes-

te caso específico optou por não repassar o valor para a planilha. 

Em tempo, a comissão observou que na atual fase do pregão a planilha apresentada pela empresa Eden 

Prestadora de Serviços de Limpeza EIRELI ja foi aceita, assim não é possível neste momento efetuar 

quaisquer alterações na planilha. Entretanto, mesmo que pudesse haver mudança de rubricas o valor 

final da proposta permaneceria inalterado haveria, apenas, a pormenorização de algum valor, assim 

uma eventual desclassificação por este motivo caracterizaria um excesso de formalismo. Destaca-se, 

também, que nas alegações apresentadas nas contrarrazões a empresa mostra-se ciente que haverá este 

custo e colocou-se a disposição para promover a alteração se assim necessita-se, reiterando que possui 

margens administrativas capazes de suportarem os custos. Assim a comissão objetivando a aceitação 

de uma proposta mais vantajosa para a Administração Pública reitera a aceitação da planilha conforme 

já fora apresentada.”  

 

  

5 CONCLUSÃO 

 

ANTE O EXPOSTO, após recebimento do parecer da Comissão de Análise de Planilha de Forma-

ção de Custos de Mão de Obra em Contratos de Serviços Contínuos, responsável pela análise e aprovação 

das planilhas de custos, acolho-o integralmente e decido pelo conhecimento e IMPROVIMENTO do recur-

so interposto pela empresa COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA, mantendo a decisão, de acordo com o Parecer 

Jurídico nº 1153/2022, de desclassificação da empresa recorrente e, de acordo com o parecer da comissão, 

mantenho a classificação e habilitação da empresa EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. 

 

No que tange ao procedimento, a Pregoeira encaminhará os autos ao Prefeito Municipal 

(autoridade competente), para que decida o recurso administrativo, nos termos do § 4º do art. 109 da lei 

n.º 8.666/1993.1 

 

 

Francisco Beltrão, 13 de setembro de 2022. 

 

 

DANIELA RAITZ 

PREGOEIRA 

PORTARIA MUNICIPAL Nº 47/2022 

 
1 “Art. 109. (...) § 4º. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo 

subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.” 
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DESPACHO N.º 672/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  10.325/2022 
RECORRENTE :  COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA 
LICITAÇÃO : PREGÃO N.º 110/2022 
OBJETO :  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE MÃO DE OBRA DE AGENTES 

MULTIFUNCIONAIS, VIGIAS, PROFISSIONAIS E SERVENTE DE OBRAS PARA 
ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

ASSUNTO : RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 

O recurso administrativo interposto por COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA 
pretende a revisão da decisão que a desclassificou e julgou classificada e habilitada no 
presente certame a licitante EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI 
em relação ao certame objeto do edital de pregão n.º 110/2022, para contratação de empre-
sa para cessão de mão de obra de agentes multifuncionais, vigias, profissionais e servente 
de obras para atendimento das Secretarias Municipais. 

 
Consta do recurso administrativo suas inclusas razões, nas quais, em síntese, 

alega existirem vícios insanáveis na planilha de custos ofertada pela recorrida, bem como 
questiona as insurgências levantadas em relação à desclassificação da recorrente. 

 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o recurso admi-

nistrativo interposto e o teor do parecer da Pregoeira, fundamentado na análise da equipe 
técnica, considerando as imposições legais estabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 
8.666/1993, em especial a análise da comissão técnica, CONHEÇO do Recurso Adminis-
trativo interposto por COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA e no mérito decido pelo seu 
IMPROVIMENTO, mantendo a decisão da Pregoeira. 

 
Encaminhe-se à Pregoeira e equipe de apoio para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no edital respectivo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 13 de setembro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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