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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:
Manifestamos intenção de recurso nos termos do art.109 da Lei 8666/93. Não pode ser mantida a decisão que
declarou a empresa G PEREIRA vencedora tendo em vista que a empresa não atende aos requisitos de habilitação
constantes no edital e apresenta inconsistência na elaboração de sua planilha tornando inclusive o seu preço
inexequível. Os fundamentos legais e jurídicos serão apresentados em nossa peça recursal.

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILMO. SR. PREGOEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 9ª REGIÃO

Pregão eletrônico: 10/2020
Processo nº 090924.000010/2020-78

AMPLA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, pessoa jurídica regularmente constituída, inscrita no CNPJ sob o nº
26.193.020/00041-10, com sede em Belo Horizonte - MG, na Rua Antônio Torres, n° 233, Bairro Sagrada Família,
CEP 31.030-130, por sua Representante Legal devidamente constituída e que ao final assina, vem, perante Vossa
Senhoria, apresentar suas RAZÕES DE RECURSO, em face da decisão que classificou e habilitou a licitante G
PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, pelos fatos e fundamentos a expostos a seguir.

I – DA TEMPESTIVIDADE

Conforme se infere do andamento da ata de disputa, a empresa AMPLA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, ora
Recorrente, nos termos do item 11.2 do edital, manifestou sua intenção de interpor recurso contra a decisão que
classificou e habilitou a empresa G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ora Recorrida. 

Dessa forma, foi conferido à Recorrente o prazo de 3 (três) dias para apresentar suas razões de recurso.

Levando-se em conta que a contagem do prazo se iniciou em 13 de abril de 2021, este findar-se-á no dia 15 de
abril de 2021 ás 23h59min conforme constante no sistema de compras.

Sendo assim, é tempestiva a apresentação da presente RAZÕES DE RECURSO.

II – DOS FATOS E FUNDAMENTOS

O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO, tornou público para o conhecimento dos
interessados que realizaria Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global anual do grupo, objetivando a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de limpeza, conservação, e
higienização para as dependências da sede e delegacias do CRN9 em Minas Gerais, conforme condições,
quantidades e exigências especificadas no Edital e seus anexos.

Seguindo os trâmites previstos no edital, o pregoeiro abriu a sessão pública, divulgou as propostas recebidas e, em
ato contínuo, divulgou o nome do licitante vencedor do certame.

Entretanto, a decisão de habilitar e classificar a Recorrida foi totalmente equivocada, levando-se em conta que esta
empresa utiliza de artimanha para obter vantagem indevida, em nítida afronta aos princípios administrativos,
especialmente quanto a igualdade e isonomia. 

A) DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS

Inicialmente, é válido citar que o preço proposto pelo licitante, deverá conter todas as despesas necessárias para a
concretização do objeto perquirido no certame. 

Corroborando com essa alegação, cita-se o disposto nos itens 3.9 e 3.12 do edital:

3.9. No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis sociais, trabalhistas, seguros,
impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas e lucros e demais insumos
necessários à sua composição.
3.12. As propostas deverão contemplar o valor total dos custos da contratação, inclusive aqueles estimados para as
ocorrências de fatos geradores, tais como valores destinados ao pagamento de férias, décimo terceiro salário,
ausências legais e verbas rescisórias dos empregados da contratada que participarem da execução dos serviços
contratados. (g.n.)

Insta salientar que, no tocante aos custos estimados para a ocorrência de fatos geradores, tais como férias, décimo
terceiro, dentre outros que se enquadram como “encargos e benefícios anuais, mensais e diários”, faz-se
necessário, quando do preenchimento da planilha, observar a legislação que rege a matéria, especialmente quanto
ao disposto na IN 05/2017 (com as alterações trazidas pela IN 07/18).

Conforme se infere da citada IN 05/2017 (com as alterações trazidas pela IN 07/18), para elaboração da planilha
de custos e formação de preços, é imprescindível que se aplique os percentuais devidos a título de encargos
previdenciários (GPS), FGTS e outras contribuições sobre o módulo 1 (composição da remuneração), bem como
sobre o submódulo 2.1 (encargos e benefícios anuais, mensais, diários – 13º, férias, adicional de férias).

Para melhor elucidar a questão, faz-se necessário destacar abaixo fragmento da citada Instrução Normativa:

ANEXO VII-D
MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
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..................................................................................................
1. MÓDULOS
.........................................................................................
Módulo 1 - Composição da Remuneração

1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 
B Adicional de Periculosidade 
C Adicional de Insalubridade 
D Adicional Noturno 
E Adicional de Hora Noturna Reduzida 
F Outros (especificar) 
Total 

Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12
meses.
................................................................................................................
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
......................................................................................................
Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se
proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina, férias e adicional de férias.
.......................................................................................................
Nota 3: Levando em consideração a vigência contratual prevista no art. 57 da Lei nº 8.666, de 23 de junho de
1993, a rubrica férias tem como objetivo principal suprir a necessidade do pagamento das férias remuneradas ao
final do contrato de 12 meses. Esta rubrica, quando da prorrogação contratual, torna-se custo não renovável.
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras
contribuições.
...........................................................................................................
Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o Submódulo 2.1. (g.n.)

Todavia, conforme se denota da planilha de preços ofertados pela Recorrida, a empresa declarada vencedora
deixou te calcular sobre seus custos a incidência dos percentuais relativos a encargos e demais contribuições,
conforme determina a legislação aplicável ao caso.

Em atenção ao que determina a matéria legal (IN 05/17), a soma do submódulo 2.2 da planilha de custos da
Recorrida, deveria apresentar o valor total de R$ 463,88 (quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e oito
centavos), contudo, apresenta o valor somente de R$ 388,41 (trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e um
centavos), ou seja, o valor por posto de trabalho foi orçado bem menor do que o necessário para suprir os custos
legais.

Logo, é incontroverso que a artimanha utilizada pela Recorrida para vencer o certame resulta em nítida
desvantagem para com os demais concorrentes/licitantes e, inclusive, viola os princípios da legalidade, da isonomia
e da competitividade.

Ademais, é incontestável que a inobservância por parte da Recorrida, ao deixar de calcular a correta incidência de
encargos e tributos sobre a real remuneração dos funcionários, além de ferir os princípios basilares da
Administração, também se demonstra temerária, pois poderá acarretar em enormes prejuízos futuros à
Administração, em virtude de demandas judiciais visando discutir tais valores.

Compete citar que qualquer manobra, mesmo que involuntária, que interfira direta ou indiretamente na igualdade
entre os licitantes é vedada pelas normas que regem as licitações.

Pode-se afirmar, portanto, que a qualquer ângulo que for observada a presente manifestação, resta inconteste que
o preço ofertado pela Recorrida é manifestamente inexequível, sem contar que lhe proporciona vantagem indevida,
o que viola os princípios básicos que norteiam a Administração.

Segundo Renato Geraldo Mendes (na obra O processo de contratação pública – Fases, etapas e atos. Curitiba:
Zênite, 2012, p. 313), a Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso II, prevê a desclassificação de propostas contendo
preços inexequíveis, assim considerados aqueles que: não se revelam capazes de possibilitar a alguém uma
retribuição financeira mínima (ou compatível) em relação aos encargos que terá de assumir contratualmente.

Art. 48. Serão desclassificadas:
(...)
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüiveis, 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. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) (g.n) 

Ainda, ressalta-se que eventual diligência a fim de possibilitar que a Recorrida corrija os erros de preenchimento da
planilha, além de ser vedado, naturalmente resultará na majoração do preço inicialmente ofertado e, por corolário
lógico, ensejará em sua desclassificação.

Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a
desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço
ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário).

Logo, em razão dos argumentos supracitados, tendo a Recorrida apresentado uma proposta manifestamente
inexequível, beneficiando-se desta condição para ganhar vantagem sobre os demais concorrentes e, levando-se em
conta que este fato viola os princípios da isonomia, da competitividade e da legalidade, não há outra alterativa,
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senão, a desclassificação e inabilitação desta empresa.

B) DA MULTA DO FGTS

Em atenta análise da planilha de preços apresentada pela Recorrida, pode ser notado que na composição dos
custos do aviso prévio indenizado e aviso prévio trabalhado, o percentual relativo a multa do FGTS não se adequa
as diretrizes da legislação que rege a matéria.

Fundamentação legal: 

- Constituição Federal de 1988 (Art. 7°, inciso XXI) 
- CLT (Art. 477, art. 487 a 491) 
- Aviso Prévio Indenizado – Estudos CNJ – Resolução 98/2009
- Art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;
- § 1º do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;
- Art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001; e
- Art. 12 da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019.

Nota-se da planilha de custos da Recorrida, que fora orçado o percentual total de 2,32% (dois vírgula trinta e dois
por cento) para fins de custeio da multa do FGTS (sendo 0,71% para aviso prévio trabalhado e 0,97% para aviso
prévio indenizado).

Todavia, frisa-se que a legislação determina que a multa sobre o FGTS deverá representar o percentual mínimo de
4% (quatro por cento).

Nesse sentido, apresenta-se abaixo, fragmento do texto de orientações do site de compras do governo federal
(link: https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/orientacoes-e-procedimentos/26-extincao-da-
contribuicao-social-de-10-sobre-o-fgts-e-os-contratos-administrativos):

(...) Dessa forma, a Secretaria de Gestão orienta os órgãos e entidades da administração pública federal,
autárquica e fundacional o seguinte:
(i) Nos contratos vigentes/em andamento:

a) Proceder a revisão do contratos, com base no § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, visando
a adequação de planilha de formação de preços, desde 1º de janeiro de 2020, com vistas à exclusão da rubrica
“Contribuição Social” de 10% sobre o FGTS em caso de demissão sem justa causa, prevista no Módulo 'Provisão
para Rescisão' da Planilha de Custo (Anexo VII-D da In nº 5, de 26 de maio de 2017); e

b) No caso da Conta-Depósito Vinculada - Bloqueada para Movimentação, apresentado no item 14 do Anexo XII da
IN nº 5, de 2017, com base no § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pROCEDER A
ADEQUAÇÃO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, DESDE 1º DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE À "MULTA
SOBRE FGTS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO E SOBRE O AVISO PRÉVIO
TRABALHADO". O PERCENTUAL QUE ANTES ERA DE 5% (CINCO POR CENTO) PASSA A SER DE 4% (QUATRO POR
CENTO). Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
"Art. 65 (...) §5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência
de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos
preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso."

(ii) Para as novas contratações:

a) Devem ser adequadas à nova lei, ou seja, devem excluir da planilha de formação de preços - Módulo 'Provisão
para Rescisão' da Planilha de Custo (Anexo VII-D da In nº 5, de 26 de maio de 2017) - a rubrica “Contribuição
Social” de 10% sobre o FGTS em caso de demissão sem justa causa, prevista no Módulo 'Provisão para Rescisão'
da Planilha de Custo (Anexo VII-D da In nº 5, de 26 de maio de 2017); e
b) Para a Conta-Depósito Vinculada - Bloqueada para Movimentação, adequar a planilha de formação de preços,
oBSERVADO O PERCENTUAL EXPLICADO NA ALÍNEA ‘B’ DO ITEM (I) ACIMA. (g.n.)

É cediço que os itens referentes a encargos e tributos devem ser cotados em conformidade com o que estabelece a
legislação, a fim de evitar a contração de preços falsos e/ou insuficientes para a cobertura do devido custo a ser
despendido para execução do contrato.

Nesse sentido, faz-se necessário pontuar que cabe a Administração afastar aquela proposta que se demonstra
inexequível, a fim de se ver preservado princípios basilares, como o da eficiência e da finalidade.

Por oportuno, cita-se que a desclassificação da proposta inexequível, fundamenta-se basicamente na preservação
da Administração Pública. Isto porque, uma vez admitida a proposta inexequível, a Administração inevitavelmente
suportara prejuízos irreparáveis, tornando aquele cenário que parece economicamente vantajoso em um grave
problema.

Sobre o tema, é válido apresentar a reflexão do Prof. Joel de Menezes Niebuhr, em seu artigo intitulado
“PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS”, 2008, divulgado pela Consultoria Zênite em seu site oficial: 

O que importa à Administração Pública é que a licitação e o contrato lhe propiciem resultado concreto. Para tanto,
é imprescindível avaliar se as propostas lançadas pelos licitantes possuem condições concretas de ser executadas
(se são exequíveis). Não basta selecionar a proposta com o menor preço ou com a melhor técnica; é imperioso
verificar se ela pode ser mantida, ou seja, se o licitante tem meios para adimplir a obrigação a ser assumida. A
proposta inexequível afeta, sobremaneira, o princípio da eficiência. O ponto é que o aludido princípio deve ser
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apurado com vistas à satisfação concreta dos interesses públicos, o que ocorre com a execução do contrato. Se a
proposta for inexequível, sem condições de ser executada, a rigor, em vez de vantagem, impõe-se à Administração
prejuízo, amarga desvantagem. As consequências que advêm da admissão de propostas inexequíveis são
desastrosas para a 3 Administração, variando desde serviços mal feitos, obras com problemas estruturais e objetos
imprestáveis, que implicam rescisão de contratos, reparações e novos procedimentos licitatórios.

Outrossim, quanto a necessidade de observância dos critérios para comprovação da exequibilidade da proposta,
frisa-se que no caso em exame a Recorrida desvirtuou as condições de julgamento, utilizando-se de manobras e/ou
elementos que interferiram na igualdade entre os licitantes, o que é vedado, conforme previsão contida no artigo
44, §1º da Lei 8666/93:

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.
§ 1o É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que
possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.

Portanto, denota-se do narrado que as atitudes praticadas pela Recorrida carregam nítida ofensa aos princípios
constitucionais da legalidade, moralidade e da isonomia.

Desse modo, não resta outra alternativa, senão, a reforma da r. decisão ora atacada para determinar a
desclassificação/inabilitação da Recorrida.

C) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – PRAZO MÍNIMO

A apresentação de atestados técnicos é um item indispensável nos processos licitatórios, isso porque o atestado
tem o condão de demonstrar a aptidão da empresa para atender em caraterísticas, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto da licitação.

Ocorre que, ao analisar os atestados apresentados pela Recorrida, é possível visualizar que esta não atendeu aos
requisitos previstos em edital (item 9.11 e seguintes).

Para aceitação dos atestados, assim dispõe o item 9.11.1.2 do edital:

9.11.1.2 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos,
um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017. (g.n.)

Pode-se observar que somente serão aceitos atestados emitidos após a conclusão dos serviços ou se decorrido ao
menos um ano do início da execução.

Ademais, frisa-se que nos termos do item 9.11.1.4, cabe aos licitantes comprovarem experiência mínima de 1
(um) ano na execução de serviços compatíveis com o objeto licitado.

Entretanto, cabe salientar que os atestados apresentados pela Recorrida não podem ser aceitos no presente
certame, pois infringem o disposto no item 9.11.1.2 do edital e, sendo assim, não restou comprovado a
experiência mínima exigida em edital.

No intuito de melhor elucidar a questão em debate, destaca-se abaixo tabela de prazo constantes nos atestados
apresentados pela Recorrida:

cliente Data de início do contrato data conforme atestado data de emissão do atestado dias de atestado
Condomínio Edifício Aline 13/01/2020 não consta 18/05/2020 126
Emater Cataguases 18/06/2020 01/07/2020 10/03/2021 265
Emater Muriaé 18/06/2020 não consta 08/01/2021 204 
Emater Viçosa 18/06/2020 18/06/2020 12/03/2021 267
Emater Diamantina 17/06/2020 não consta 08/01/2021 205
Emater Guanhães 17/06/2020 01/07/2020 04/01/2021 201
Emater Ipatinga 17/06/2020 não consta 08/01/2020 -161
Emater Teófilo Otoni 17/06/2020 08/01/2021 205 
Emater São Francisco 17/06/2020 01/07/2020 14
Emater Patos de Minas não tem contrato 02/12/2020 08/01/2021 
IPEM 12/12/2020 04/01/2021 04/03/2021 82

Conforme se infere dos dados acima, os atestados apresentados pela Recorrida além de não atenderem o Edital,
também infringem a Orientação Normativa 06 de 2018, vejamos:

Art. 3º São requisitos para a emissão do Atestado de Capacidade Técnica: (...) 
II- a conclusão do Contrato ou o transcurso de, pelo menos, 01 (um) ano do início de sua execução, exceto se
firmado para ser executado em prazo inferior, conforme previsto no item 10.8, do Anexo VII-A, da IN SEGES/MPDG
nº 05/2017; (g.n.)

Sendo assim, resta incontroverso que a Recorrida não se desincumbiu de seu ônus de provar expertise na
execução e gerenciamento dos serviços relacionados no objeto do edital e, portanto, sua desclassificação e
inabilitação é a medida a ser imposta.

Por oportuno, cita-se que o atestado apresentado em nome de “EMATER IPATINGA” foi emitido antes mesmo de ter
se iniciado a suposta prestação de serviços (data de início do contrato 17/06/2020 e data de emissão do atestado
08/01/2020).
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Logo, resta nítido que este atestado não deve ser levado em consideração, por nitidamente infringir os termos
tanto do edital como da legislação legal aplicável ao caso.

Em razão de todo o exposto e, levando-se em conta que a proposta da Recorrida é manifestamente inexequível,
bem como que houve inúmeras ofensas desta empresa aos princípios que norteiam a relação jurídica em comento,
pugna a Recorrente, AMPLA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, para que a presente RAZÕES DE RECURSO seja
recebida e acatada, para que seja reformada a decisão do i. pregoeiro, a fim de declarar a Recorrida desclassificada
e inabilitada. 

III – DO PEDIDO

Ex vi exposto, a Recorrente, AMPLA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, 
requer que a presente RAZÕES DE RECURSO seja recebida e acatada, para que seja reformada a decisão do i.
pregoeiro, a fim de declarar a Recorrida desclassificada e inabilitada. 

Nestes termos, pede deferimento.
Belo Horizonte, 15 de abril de 2021.

_____________________________________________________
AMPLA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 9ª REGIÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 090924.000010/2020-78
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020

A G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, nome de fantasia GR COMPLEX TERCEIRIZAÇÃO E
SERVIÇOS, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o no 31530.886/0001-09, estabelecida na Rua Norte América,
72, Bairro: Maria Virginia, em Belo Horizonte/MG., doravante denominado RECORRIDO, devidamente qualificado
nos autos, vem, com amparo no subitem 11.2.3 do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico No 10/2020 (doravante
denominado EDITAL), por seu representante legal devidamente constituído, apresentar suas
CONTRARRAZÕES

Aos recursos interposto pelas empresas AMPLA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA., e STAFF APOIO
ADMINISTRATIVO TERCEIRIZADO LTDA. Que se insurge contra o resultado do certame.

1. Adianta-se, desde já, o atendimento dos requisitos de admissibilidade da presente defesa, sendo que o prazo de
apresentação, nos termos do subitem 11.2.3 do EDITAL, é de 03 (três) dias úteis após a interposição dos recursos
das demais licitantes. Assim, como a entrega dos recursos ocorreu no dia 15 de abril de 2021 (quinta-feira), o
prazo final para a apresentação de contrarrazões é até a data de 20 de abril de 2020 às 23:59.
2. Requer-se, portanto, o recebimento e análise das contrarrazões, com o seu regular processamento e
deferimento, pelas razões de fato e de direito a seguir apresentadas.

I. DO ESCOPO DOS RECURSOS
3. A empresa AMPLA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. insurgiu-se contra a aceitação da proposta e dos
documentos de habilitação do RECORRIDO, com as seguintes alegações de que, supostamente:
a) Da elaboração da Planilha de Custos, que a incidência dos percentuais relativos a encargos sociais e demais
contribuições e
b) Da qualificação técnica – prazo mínimo dos atestados de capacidade técnica.

4. Por sua vez, a empresa STAFF APOIO ADMINISTRATIVO TERCEIRIZADO LTDA. apresentou suas razões recursais
alegando que, supostamente:
a) Existência de pressupostos legais, referente aos atestados não terem a execução de 03 (três) anos e nem tão
pouco 01 (um) ano.

II. DO RECURSO INTERPOSTO PELO CONSÓRCIO MPE/ALSTEF
5. O recurso da empresa AMPLA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA., está dividido em alegações contra a
aceitabilidade da proposta de preços e de documentos de habilitação apresentados pelo RECORRIDO na licitação.
6. Passa-se, portanto, à demonstração de insubsistência de cada uma das alegações formuladas.

Primeiramente, cabe-nos a estranheza da RECORRENTE em questionar Planilha de Custos e Formação de Preços,
uma vez que a própria empresa, simplesmente deixou de apresentar as Planilhas de Custos e de Formação de
Preços (ANEXO III), por item sendo:
Item 1 - Posto Servente Limpeza Belo Horizonte;
Item 2 - Posto Servente Limpeza Uberlândia;
Item 3 - Posto Servente Limpeza Juiz de Fora;
Item 4 - Posto Servente Limpeza Pouso Alegre;
Item 5 - Posto Servente Limpeza Montes Claros e
Item 6 - Posto Servente Limpeza Ipatinga.

Tendo a mesma apresentado no sistema comprasnet em 05/04/2021 às 10:10, apenas o Anexo III - PLANILHA DE
CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - Consolidação das propostas, descumprindo claramente o Edital.
Alega ainda a empresa AMPLA que a G PEREIRA, na soma do sub módulo 2.2., deveria apresentar o valor total de
R$ 463,88 (quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), contudo, apresentou o valor somente
de R$ 388,41 (Trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), ou seja o valor por posto de trabalho foi
orçado bem menor do que o necessário para suprir os custos legais.

Essa alegação não tem nenhum fundamento, uma vez, que os cálculos dos encargos sociais são calculados na base
da remuneração, e não com base na remuneração e encargos, conforme a empresa menciona, assim, estaríamos
calculando encargos sobre encargos, isso, além de irreal, onera os custos das empresas de forma desnecessária,
portanto, não há vantagem por parte da G PEREIRA, pelo contrário, a sim o justo valor a ser cobrado, sem onerar
os cofres públicos, de forma grotesca e irresponsável.

Outra alegação da empresa AMPLA, que a G PEREIRA não apresentou percentual correto da multa do FGTS, ora a
empresa apresentou sua planilha, estritamente embasada com a legislação vigente e com experiência em seus
contratos em andamento, tendo apresentado todos os itens em sua planilha de custos, ainda, com o seu valor final
dentro de mercado, com a aceitação de sua proposta e ainda negociação de preço, a empresa AMPLA, teve a
oportunidade como todas as demais empresas de disputar o objeto através de lances, não tendo a capacidade de
ficar em primeiro lugar, vem com motivações desastrosas, com a finalidade apenas de atrapalhar o andamento e a
conclusão do certame.
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A proposta da nossa empresa foi minuciosamente conferida e após aceita de forma irrefutável pelo CRN 9ª Região,
que após o aceite, passou-se a negociação do preço.

Desta forma não há que se falar em inexequibilidade de preços, pois, não houve falha em seus custos, e sim, uma
transparência de forma inquestionável, resultando na proposta de menor e melhor preço para a Administração
Pública.

Em síntese que não houve em momento alguma ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e da isonomia.
Pois foi determinado o tratamento igual para todos os licitantes envolvidos no presente certame.

Dessa forma, não existe alternativa diferente ao resultado já exposto pelo pregoeiro e equipe de apoio em manter
o aceite da proposta da empresa G PEREIRA, mantendo sua proposta vencedora.

II. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – PRAZO MÍNIMO
7. Quanto à comprovação de capacidade técnica e operacional, alegam os recorrentes AMPLA E STAFF, que foram
apresentados atestados de capacidade técnica incompatíveis em características, quantidades e prazos e que os
documentos não atendem as exigências do EDITAL.
Alegam os recorrentes que a comprovação de experiência anterior da empresa G PEREIRA, a qual compõe o
RECORRIDO, foi realizada mediante atestados de capacidade técnica sem cumprimento de prazo inferior há 01
(um) ano, porém mais uma vez, tais alegações não procedem, pois, foram disponibilizados todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os
serviços, informações essa que inclusive a empresa AMPLA não atendeu.

Alega ainda a empresa STAFF, que a empresa G PEREIRA, deixou de apresentar atestado com prazo de 03 (três)
anos, acreditamos que a mesma não fez a leitura minuciosa do edital ou não teve a capacidade de fazer a sua
interpretação de forma adequada, o Acre está bem longe de Minas Gerais, porém a língua portuguesa é a mesma
usada nos dois estados. Como uma empresa que não consegue interpretar uma cláusula tão simples quer
administrar um serviço em 06 (seis) cidades mineiras, nos parece se tratar de uma aventura. As empresas
mineiras estão preocupadas e estão monitorando essa situação deixando a Administração Pública e os funcionários
a ver “navios”. Prática utilizada por empresas que vem de fora do estado, sem se quer conhecer as particularidades
de nós mineiros.

Assim, não tem porque excluir a certeza por uma suposição infundada, por parte das recorrentes, mantendo a
decisão correta da habilitação da empresa G Pereira, por parte do CRN 9ª Região.

Por fim, tendo sido avaliados e aprovados pelo CRN 9ª região de forma minuciosa e assertiva, sem causar prejuízos
a legislação e a Administração Pública.

II. DAS CONCLUSÕES E DOS PEDIDOS

8. Como se pode verificar, as razões recursais de ambos os recorrentes são insubsistentes quanto aos aspectos
comerciais mais vantajosos para a Administração Pública e técnicos que e procuram afastar a habilitação do
RECORRIDO com amparo em aspectos meramente formais da proposta e dos documentos.
9. Como demonstrado, o princípio vetor da licitação é o da busca pela proposta mais vantajosa. No caso em tela,
não existem dúvidas de que o RECORRIDO tem condições de executar o objeto da licitação de forma satisfatória e
pelo menor preço, atendendo adequadamente a todos às exigências constantes do EDITAL.
10. Não há qualquer risco de prejuízo para o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região, tratando- se de
uma empresa que demonstrou documentalmente, não utilizar de artimanhas para obter vantagem indevida e nem
tão pouco a necessidade de regularizar, com a inclusão de documento novo, pois os apresentados inicialmente são
suficientes para comprovar a capacidade técnica operacional da G PEREIRA.
11. Dessa forma, como ato de justiça e eficiência, requer-se:
a) Seja conhecida a presente peça de defesa, nos termos do subitem 11.2.3 do EDITAL; e
b) No mérito, sejam julgados improcedentes os recursos interpostos, mantendo-se a declaração da empresa G
PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO como vencedora do processo licitatório referente ao
EDITAL, por ter apresentado o menor preço e a proposta mais vantajosa ao Conselho Regional de Nutricionistas da
9ª Região e nos precisos termos do EDITAL.
12. Termos em que pede deferimento.

Belo Horizonte (MG), 19 de abril de 2021.

G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO
GILSON PEREIRA
SÓCIO – PROPRIETÁRIO
CPF.: 059.317.766-56
RG.: MG-12.176.597 – SSPMG.
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