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JULGAMENTO DE RECURSO Nº 009/2017 
Pregão Eletrônico nº 025/2016 
Processo EBC nº 004016/2016 

 
 
Trata o presente do julgamento do Recurso interposto pela ADMINISTRADORA 

IPIRANGA LTDA, referente ao Pregão Eletrônico acima epigrafado, que versa sobre a 
Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços, de natureza continuada 
de Limpeza, Higienização, Asseio e Conservação de bens móveis e imóveis, com o 
fornecimento de equipamentos em geral, utensílios, saneantes, materiais de higiene, materiais 
de limpeza nas dependências das Unidades da EBC, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

 
I. DA TEMPESTIVIDADE 

 
O recurso foi inserido no Sistema Comprasnet, tempestivamente, e analisado, vez 

que presentes os requisitos de admissibilidade e o direito da ampla defesa e do contraditório 
previstos no Edital da licitação e na legislação pertinente. 

 
II. DO PEDIDO DA RECORRENTE 

 
A ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA, interpôs seu recurso a fim de reformar a 

decisão da Pregoeira quanto à aceitação e habilitação da empresa VP SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS LTDA, alegando em suma: 

 
I) DOS PREÇOS  
 

“FATO I – CÁLCULO PLANILHA PREÇO: 
 

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, sendo assim analisando a planilha 
de preço apresentada pela recorrida, verificamos que houve erro ao calcular 
as horas extras de feriado referente à súmula 444 TST expõe: 
Súmula 444 - “É valida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de 
trabalho por trinta e seis de descanso, prevista em lei ou ajustada 
exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva 
de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados” 
(SIC) 

 
Em seguida, apresenta cálculos, que considera corretos para a referida súmula, 

onde demonstra que valor cotado na planilha da recorrida, está menor R$ 28,99 do que o valor 
encontrado em sua fórmula de cálculo, conforme abaixo:  

 
“Média de feriados porano:12 12 feriados/12 meses = 1 feriado por mês; 
Remuneração R$1.077,80/210 horas mês)¹ R$ 5,13 (valor hora) 12 horas x 
R$ 5,13 = R$ 61,58¹-Conforme preceitua OJ Nº 23 da SDI–1/TST. 
 
Averiguou-se também que não foi cotado na planilha de preço o Descanso 
Semanal Remunerado – DSR, conforme estabelece o art. 67 da CLT c/c 
Súmula 172 do TST.  

 
A legislação supra determina que as horas extraordinárias habitualmente 
prestadas devem ser computadas no cálculo do DSR.  
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Descanso Semanal Remunerado é um valor embutido no salário pelo 
empregado registrado por quinzena ou mês, esse valor corresponde aos 
domingos e feriados não trabalhados no mês, mas pagos na integração do 
salário. Pois quando o empregado passa a receber além do salário fixo, 
essa variável não teve pagamento do DSR incluso diretamente, devendo o 
valor ser calculado nos termos da lei.  
Para cálculo do DSR deverá realizar o seguinte:  

 
R$ 61,58 (valor total da variável / 25 (dias uteis) = R$ 2,46 (valor dia) 
R$ 2,46 (valor dia) x 5 (médias de dias não uteis) = R$ 12,32)”. (SIC) 

 
“FATO II – INEXEQUIBILIDADE PREÇO MATERIAL E EQUIPAMENTOS 

 
A proposta aceita pelo pregoeiro apresenta diferença a menor nos valores 
de material e equipamento de aproximadamente 56,14% (cinquenta e seis 
virgula quatorze por cento) do valor estimado no encarte B do termo 
referência. Sendo estes valores infinitamente inferiores ao custo de 
mercado, porque conforme especificado no edital todo material de limpeza 
deverá ser primeira qualidade e os equipamentos deverão ser novos, 
comprovadamente de primeira qualidade." (SIC) 
 

Em uma breve síntese, a recorrente tece considerações sobre a discrepância da 
desproporção entre a estimativa de custo e a oferta, onde apresenta a presunção da 
inviabilidade da execução da proposta. Também, afirma que o preço irrisório não oferece 
vantagem para a Administração Pública, pois a recorrida poderá não ter condições de executar 
as prestações que lhe incumbem. 

 
Além disso, argumenta que a Administração Pública realiza o processo licitatório 

com a finalidade de eleger a proposta mais vantajosa para realizar uma obra ou serviço, bem 
como as suas compras, tendo como fator de maior influência na decisão de classificação da 
proposta o seu preço, que deve ser o menor dentre os ofertados no certame, desde que 
exequível, para que não haja riscos de inadimplemento do contrato.  

 
Mediante as informações acima, a recorrente alega que o Pregão Eletrônico nº 

025/2016 apresenta indícios de concorrência desleal, visto a propositura de preço inexequível, 
devendo ser apurado pela entidade contratante, com vistas a preservar a competitividade e 
igualdade do certame. 

 
2) RAZÃO SOCIAL 
 

“FATO III – DIVERGÊNCIA RAZÃO SOCIAL” 
 

A recorrente alega que a empresa VP Serviços Terceirizados LTDA., escrita no 
CNPJ sobre nº. 04.607.444/0001-40, foi habilitada e declarada vencedora da licitação, 
conforme documentação apresentada no certame. Contudo, registra que a licitante enviou a 
sua proposta em papel timbrado indicando a razão social da empresa VP Serviços, sendo que 
a assinatura e dados correspondem a uma terceira empresa, qual seja, Lapa Terceirização e 
Planejamento Ltda, inscrita CNPJ sobre nº 09.060.537/0001-11. Mediante ao fato, a recorrente 
entende que o certame contém vício insanável que contamina todo o processo licitatório. 
Também, propõe que seja realizada diligência para aferir a exequibilidade dos valores contidos 
na proposta comercial, no sentido de verificar se os preços referentes aos materiais e 
equipamentos, bem como os cálculos das horas extras sejam validados nos termos da Súmula 
444 do TST.  
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Diante dos fatos alegados, a recorrente solicita que a licitante seja desclassificada 
da licitação em comento. 

 
III. DAS CONTRARRAZÕES: 
 

A Recorrida VP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA contrarrazoou o recurso 
interposto pelo Licitante ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA valendo-se do seu direito 
ao contraditório e à ampla defesa, rebatendo as alegações da Recorrente, com os 
apontamentos resumidos a seguir: 
 

“Alega a Recorrente nas razões recursais, supostos erros de cálculo na 
planilha de custos e formação de preços apresentada pela Recorrida.  
Segundo a Recorrente as horas extras pelo trabalho em feriados para os 
empregados que cumprem jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso, fundado na Súmula 444 do TST, deveria ter sido R$ 61,58 
(sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos) e não o valor de R$ 44,91 
(quarenta e quatro reais e noventa e um centavos).  
 
Cabe aqui interromper o resumo do alegado para informar que em nome do 
princípio da eventualidade, caso esta informação fosse verdadeira, a 
diferença apontada pela Recorrente somam R$ 118,06 (cento e dezoito reais 
e seis centavos) mensais ou seja, 0,089% do valor total mensal da proposta.  
 
Alega que a Recorrida não cotou na planilha de custos e formação de preços, 
Descanso Semanal Remunerado – DSR e aduz não ser passível neste ato do 
certame nenhum tipo de alteração na proposta /planilha de preço.  
 
Quanto aos materiais e equipamentos ofertados pela Recorrida, menciona 
que os valores previstos na planilha de custos e formação de preços são 
inferiores ao custo de mercado, sustentando ser hipótese de preços 
inexequíveis.  
 
E por último aduz que embora a participante do pregão tenha sido a empresa 
VP Serviços, sagrada vencedora da disputa, há no entendimento da 
Recorrente vício insanável, o fato de constar na última folha da proposta o 
nome e o CNPJ da empresa Lapa Terceirização e Planejamento Ltda."(SIC) 
 

Em seguida a recorrida demonstra o que considera correto para o cálculo da 
súmula 444 TST: 

 
“DO CORRETO CÁLCULO DO FERIADO TRABALHADO - JORNADAS 
12X36 – APLICAÇÃO DA SÚMULA 444 DO TST. 
 
Diferente do que entende a Recorrente, o servente que trabalha na jornada 
12 horas x 36 não estará realizando horas extras, e por esse motivo na hora 
devida não existe incidência, pois está trabalhando dentro da sua jornada 
normal de trabalho.  
 
O que ocorre é que a hora trabalhada nos feriados deve ser remunerada em 
DOBRO, ou seja, o servente já é remunerado 100% no feriado que ele 
trabalha, e para o cumprimento do que determina a Súmula 444 TST, ele 
deverá receber a mesma remuneração que refere-se ao dia de trabalho 
novamente, ou seja, terá a sua atual remuneração do feriado em dobro, 
portanto, não procede o cálculo apresentada pela Recorrente com a referida 
sumula, na medida em que o vigilante terá direito a remuneração em dobro do 
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dia trabalhado. 
 
Na planilha de custos e formação de preços da empresa VP Serviços ficou 
demonstrado no Módulo 1 – Composição da Remuneração – Letra I - o 
correto cálculo para fins de atendimento ao disposto na Súmula 444 TST, 
sendo dividido o salário de referência da categoria por 180 (número de horas 
no mês), com aumento de 100% pelo feriado trabalhado, dividido por 0,5, 
equivalente a 50% do efetivo da mão de obra de serventes que estarão 
trabalhando no feriado, dividido por 12, sendo o número de feriados no ano.  
 
Também não merece prosperar a alegação da Recorrente ao afirmar que as 
horas extras habitualmente prestadas devem ser computadas no cálculo do 
Descanso Semanal Remunerado. 
 
Ora, como já mencionado nesta peça, o servente que trabalha na jornada 12 
x 36 não estará realizando horas extras, pois está trabalhando dentro da sua 
jornada normal de trabalho.  
 
Repita-se, o trabalhador que labora em regime de trabalho diferenciado (12 x 
36 h), em razão da natureza do serviço e de suas necessidades específicas, 
não faz jus ao repouso semanal em razão da escala de revezamento, pois 
esse benefício se apresenta claramente incompatível com o regime especial 
de cumprimento de jornada, no qual o servidor, por doze horas seguidas de 
trabalho, tem as 36 horas subsequentes como descanso."(SIC) 
 

Justifica o acima descrito com referência ao repouso semanal remunerado, 
conforme abaixo: 

 
“Senão,veja- se: 
 
Processo: RR - 46600-35.2008.5.15.0106, julgamento: 16.02.2011, Rel. Min. 
Aloysio Corrêa da Veiga, 6ª Turma, data de publicação: DEJT 25.02.2011) - 
"RECURSO DE REVISTA. JORNADA 12X36. DIAS DE COMPENSAÇÃO 
TRABALHADOS. PAGAMENTO EM DOBRO. Não há como conhecer do 
recurso de revista por afronta aos artigos 9º da Lei nº 605/49 e 225 da CF e, 
tampouco, por contrariedade à Súmula 146 do TST que tratam do pagamento 
em dobro pelo trabalho aos domingos e feriados, quando o quadro fático 
delineado pelo Tribunal a quo é no sentido de que não se trata de trabalho em 
DSR e, sim, de trabalho em dias de compensação jornada no sistema de 
12x36. Aresto inespecífico. Recurso de revista não conhecido".  
 
 
No mesmo sentido: 
 
Processo Nº RTOrd-0016685-12.2016.5.16.0015 - AUTOR JIOVANE 
SANTANA COSTA - ADVOGADO LAERCIO SERRA DA SILVA (OAB: 
9447/MA) - RÉU POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - 
ADVOGADO LUIZ VICTOR NEVES DOS SANTOS(OAB: 13132/MA) 
Intimado (s)/Citado (s):- JIOVANE SANTANA COSTA- POTENCIAL 
SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA  
SENTENÇA :Trata-se de reclamação trabalhista na qual o (a) reclamante 
alega, em síntese, que foi dispensado da reclamada sem que percebesse 
todas as verbas trabalhistas que fazia jus. Pugnou pelo pagamento das 
verbas elencadas na inicial. Juntou procuração e documentos. Deu à causa o 
valor de R$ 100.000,00. 
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(.....) 
 
VIII-DO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 
 
O Descanso Semanal Remunerado, previsto nos arts. 7º, XV, da CF e 67 da 
CLT, é um direito do trabalhador, em regra. Quanto ao serviço realizado em 
escala 12x36, todavia, entendo que o trabalhador não faz jus ao DSR pelo 
seguinte motivo: as horas de descanso semanal já estão compensadas, já 
que as folgas de 36 horas incidem, também, durante a semana. Senão, 
vejamos: 
 
"RECURSO DE REVISTA. JORNADA 12X36. DIAS DE COMPENSAÇÃO 
TRABALHADOS. PAGAMENTO EM DOBRO. Não há como conhecer do 
recurso de revista por afronta aos artigos 9º da Lei nº 605/49 e 225 da CF e, 
tampouco, por contrariedade à Súmula 146 do TST que tratam do pagamento 
em dobro pelo trabalho aos domingos e feriados, quando o quadro fático 
delineado pelo Tribunal a quo é no sentido de que não se trata de trabalho em 
DSR e, sim, de trabalho em dias de compensação jornada no sistema de 
12x36. Aresto inespecífico. Recurso de revista não conhecido". (Processo: 
RR - 46600-35.2008.5.15.0106, julgamento: 16.02.2011, Rel. Min. Aloysio 
Corrêa da Veiga, 6ª Turma, data de publicação: DEJT 25.02.2011). Assim, 
indefiro o pedido de DSR". (SIC) 
 

Em seguida a recorrida cita como argumentação a Clausula Trigésima Oitava da 
CCT da categoria, conforme a seguir: 

  
"CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ESCALA DE REVEZAMENTO COM 
COMPENSAÇÃO - Nas atividades em que o trabalho for desenvolvido 
através de escala de revezamento com compensação, de doze horas de 
trabalho por trinta e seis horas consecutivas de descanso, jornada esta legal, 
não ensejará o pagamento de adicional por hora extra, desde que seja 
concedido intervalo para repouso e alimentação, de uma hora, nos termos do 
art. 71, da CLT. Os empregados sujeitos ao revezamento, ficam obrigados a 
marcar a sua freqüência unicamente no início e término do expediente.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Consideram-se normais os dias de domingos 
laborados nesta jornada especial, não incidindo a dobra de seu valor, 
assegurada, toda via, a remuneração em dobro dos feriados trabalhados, nos 
termos da súmula nº. 444 do TST".(grifou-se).(SIC)  
 

A Recorrida destaca que no ato convocatório, precisamente no subitem 27.5 é 
estabelecido que os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a EBC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do procedimento licitatório.  

 
Ressalta entendimentos do TCU em seu Acórdão nº 1.791/2006 e da Instrução 

Normativa nº 02 a respeito de erros na planilha os quais deverão ser suportados pelo licitante 
proponente, com a seguinte fundamentação: 

 
"No mesmo entendimento a Corte de Contas, verbis:Acórdão TCU nº 
1.791/2006 - Plenário“(...) O TCU, concordando com o entendimento do 
órgão, destacou que eventual erro na planilha teria de ser assumido pelo 
licitante. Segue o trecho do relatório da Decisão 577/2001 - Plenário, 
integralmente acatado no voto, que a representante expôs em suas 
alegações (fls. 11/13):  
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‘b) o mecanismo de convalidação previsto no edital é, a nosso ver, 
admissível. Não há modificação dos valores globais da proposta, sempre 
respeitados, em qualquer hipótese.  
Ocorre que esse valor vem acompanhado de sua memória de cálculo, ou seja 
da planilha demonstrativa dos componentes do custo, entre os quais alguns 
que decorrem de lei e de acordos coletivos. 
 
Evidentemente espera-se não haver diferenças entre a informação posta na 
planilha e aquela exigida pela lei ou pelo acordo. Mas, e se houver? Só há 
duas alternativas, cuja validade cabe discutir: 
1ª) acata-se a proposta, mas o proponente tem que suportar o ônus do seu 
erro (que resulta em uma oferta menos competitiva, se o valor informado for 
maior que o exigido, ou em uma redução da margem de lucro inicialmente 
esperada, na situação inversa); ou 2ª) desclassifica-se a proposta 
sumariamente, o que não deixa de ser uma medida drástica, se 
considerarmos que a licitação não é um fim em si mesma, mas meio para a 
Administração selecionar a oferta que lhe for mais vantajosa, dentro dos 
limites de atuação estabelecidos pelo legislador. Dentre essas alternativas, a 
(...) optou pela primeira: mantém a proposta, se verificar que, mesmo com a 
diminuição do lucro, a oferta ainda é exeqüível. Essa decisão nos parece 
válida, já que: 1º) o proponente continuará sujeito a cumprir a lei e os acordos 
firmados; sua declaração contida na planilha não tem a faculdade de afastar a 
incidência dessas obrigações; 2º) os valores globais propostos não poderão 
ser modificados; a proposta obriga o proponente, a quem cabe assumir as 
conseqüências de seus atos; e 3º) o procedimento previsto não fere a 
isonomia entre os licitantes (...)” (grifou-se).  
 
Ademais, conforme dispõe a IN nº 02/2008/SLTI/MPOG no § 2º do Artigo 29 – 
A: “Erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente para a 
desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a 
necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que 
este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação. ” (Incluído 
pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)" (SIC) 
 

Quanto a alegação da recorrente que os preços cotados pela Recorrida para o item 
MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO são irrisórios e, consequentemente, inexequíveis esta 
informou ser perfeitamente possível que na proposta de preços seja ofertado redução de custo 
não previstos pela Administração, uma vez que os fatores a serem analisados dependem dos 
itens determinantes de cada contrato e parcerias. Assevera que os valores para aquisição de 
uniformes, bem como aquisição de material de limpeza, de equipamentos são determinados 
pela sazonalidade mercadológica, oscilando de forma constante, dependendo da forma de 
aquisição, dos contratos de parcerias, e até mesmo de fatores indiretos que possibilitam a 
aquisição por preços diferenciados. 

 
Ademais a Recorrida se manifesta contrária a alegação da Recorrente quanto a 

afirmação de vício insanável por constar na última folha da proposta de preços apresentada 
nome e CNPJ da empresa Lapa Terceirização e Planejamento Ltda, nos seguintes termos:  

"Ocorre que se um documento é produzido de forma diferente da exigida, mas 
alcança os objetivos pretendidos ou a finalidade essencial, será considerado 
válido o ato administrativo.  
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Segundo o princípio da instrumentalidade das formas será válido determinado 
documento que, embora produzido de forma diferente da exigida, ainda 
assim, atinge a finalidade pretendida, exatamente a hipótese em tela.  

Nesse contexto, é Impossível desconsiderar que o processo licitatório 
caracteriza ato administrativo formal, qualquer que seja a esfera da 
Administração Pública que o pratica, como bem dispõe o parágrafo único do 
art. 4º da Lei nº 8.666/93, o nosso diploma legal vigente sobre licitações e 
contratos administrativos. 

Quando a sistemática legal fala em ato administrativo formal não está, 
absolutamente, consagrando o formalismo em detrimento de qualquer outro 
princípio aplicável à sistemática de contratações pelo poder público.  

Ser formal não é ser formalista, ser formal é constituir um processo que 
atenda aos ditames legais quanto à forma. Tem caráter altamente positivo no 
sentido de estar alicerçado em toda uma sistemática legal que transmite 
firmeza e segurança jurídica a Administração Pública contratante. 

No caso ora em voga, observa-se que os argumentos da Recorrente buscam 
o formalismo exacerbado, tentando alijar do certame proposta que 
consubstancia as melhores condições à Administração para a contratação do 
objeto ora licitado. 

De outra feita, ao julgar o Mandado de Segurança nº 5.606-DF, o STJ assim 
decidiu: 

“As regras do edital de procedimento licitatório devem ser interpretadas de 
modo que, sem causar prejuízo à administração e aos interessados no 
certame, possibilitem a participação do maior número possível de 
concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias 
propostas, a mais vantajosa”. (STJ. MS 5.606-DF - Primeira Seção. 
Disponível em: Acesso em:09 mai.2005).  

No mesmo sentido,verbis:  

1ª Seção: MS nº 5.869/DF, rel. Ministra LAURITA VAZ: 
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA 
TÉCNICA. INABILITAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE ASSINATURA NO 
LOCAL PREDETERMINADO. ATO ILEGAL. EXCESSO DE FORMALISMO. 
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 
 

1. A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem 
por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o 
número de concorrente se prejudicando a escolha da melhor proposta. 

2. O ato coator foi desproporcional e desarrazoado, mormente tendo em 
conta que não houve falta de assinatura, pura e simples, mas assinaturas e 
rubricas fora do local preestabelecido, o que não é suficiente para invalidar a 
proposta, evidenciando claro excesso deformalismo. Precedentes. 

3. Segurança concedida. (grifou-se)  
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b) 2ª Turma: REsp nº1.190.793/SC, rel. Ministro CASTRO MEIRA: 

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO 
AFASTADA. LICITAÇÃO.SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA. 
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANVISA.EDITAL.NÃO-EXIGÊNCIA. 
(...)  
2. O acórdão recorrido concluiu que tanto o objeto - contratação de serviços 
de oxigenoterapia domiciliar-, quanto o edital do certame dispensavam 
Licença de Funcionamento expedida pela Anvisa, porquanto a licitação não 
objetivava a "comercialização de equipamentos" que exigiria a autorização do 
órgão de vigilância, nos termos da lei. 3. Não se deve exigir excesso de 
formalidades capazes de afastar a real finalidade da licitação, ou seja, a 
escolha da melhor proposta para a Administração em prol dos administrados. 
4. Recurso especial não provido. (DJe 08/09/2010) (grifou-se)  

c) 2ª Turma: RMS nº 15.530/RS, rel.Ministra ELIANA CALMON: 

ADMINISTRATIVO–LICITAÇÃO–FORMALIDADES:CONSEQÜÊNCIAS 

1. Repudia-se o formalismo quando é inteiramente desimportante para a 
configuração do ato. 

2. Falta de assinatura nas planilhas de proposta da licitação não invalida o 
certame, porque rubricadas devidamente. 

3. Contrato já celebrado e cumprido por outra empresa concorrente, 
impossibilitando o desfazimento da licitação, sendo de efeito declaratório o 
mandado de segurança. 
4.Recurso provido.(DJ01/12/2003) (grifou-se) 

13. Igualmente, é o entendimento dominante do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Espírito Santo (TJES), e de outros Tribunais de Justiça, in verbis: 

a) 4ª Câmara Cível do TJ-ES: Agravo de Instrumento (AG) nº 14119000793, 
rel. Desembargador MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU: AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS - 
REJEITADA - MÉRITO - LICITAÇÃO - MENOR PREÇO - INABILITAÇÃO DO 
RECORRIDO VENCEDOR - EXCESSO DE FORMALISMO - 
MALFERIMENTO À ADMINISTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO I - A impetração do mandamus e a concessão 
da liminar, deram-se ainda dentro do prazo recursal, ou seja, não poderia a 
autoridade coatora ter considerado encerrado o certame. Preliminar rejeitada. 
II - A inabilitação do recorrido, ao menos numa análise superficial, mostrou-se 
desarrazoada, medida esta empregada pela municipalidade por apego 
excessivo ao formalismo, ocasionando, possível malferimento a própria 
administração, razão pela qual, o entendimento do Magistrado de piso revela-
se escorreito. III - Recurso a que se nega provimento.(DJES de 30/01/2012). 
(sem grifos no original)b) 2ª Câmara Cível do TJ-ES: Remessa Ex-officio 
(REOAC) nº 2609002448-5, relator Desembargador ÁLVARO MANOEL 
ROSINDO BOURGUIGNON: MANDADO DE SEGURANÇA - REMESSA 
NECESSÁRIA - LICITAÇÃO PÚBLICA - INABILITAÇÃO DA EMPRESA 
PARTICIPANTE - IRREGULARIDADE - APRESENTAÇÃO DE CÓPIA 
XEROGRÁFICA DE CÓPIA DE DOCUMENTO AUTENTICADO - EXCESSO 
DE FORMALISMO - REMESSA CONHECIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. 
1. A Licitação Pública tem por escopo selecionar a proposta mais vantajosa 
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para a Administração, sempre prestigiando os princípios da supremacia do 
interesse público e da isonomia, de maneira a assegurar oportunidade igual a 
todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame ao maior 
número possível de concorrentes. 2. A apresentação de cópia autenticada 
extraída de outra cópia autenticada de documento, não é suficiente para a 
inabilitação do participante do certame licitatório, devendo ser mitigado o 
excesso de formalismo, com o intuito de preservar a finalidade precípua da 
licitação. 3. Remessa conhecida. Sentença confirmada. 

(DJES de 17/09/2010) (sem grifos no original) 
d) 4ª Câmara Cível do TJ-MG: Apelação Cível (AC) nº 5874442-
89.2009.8.13.0024; rel. Desembargador ALMEIDA MELO: 
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 
INABILITAÇÃO DE LICITANTE. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ATENDIMENTO 
DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. Em mandado de segurança, verificado que a 
documentação apresentada atendeu às exigências e ao objetivo do 
instrumento convocatório, afasta-se o ato administrativo que inabilitou a 
Impetrante no procedimento licitatório. A interpretação dos termos do edital de 
licitação não pode determinar a prática de atos que contrariem a finalidade do 
procedimento, restrinjam o número de concorrentes e prejudiquem a escolha 
da melhor proposta. Recurso não provido. (DJMG 24/11/2010) ((grifou-se)  
e) 2ª Câmara Cível do TJ-RS: AC nº 7003415948-3, rel. Desembargador 
ARNO WERLANG: APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO 
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INABILITAÇÃO 
LICITANTE. ILEGALIDADE CONFIGURADA. PROVA DO DIREITO LÍQUIDO 
E CERTO. EDITAL.CAPACIDADE TÉCNICA SUPERIOR OU IGUAL A DO 
OBJETO LICITADO. COMPROVADA. RIGORISMOS MERAMENTE 
FORMAIS. AFASTAMENTO. Tendo sido preenchidos os requisitos para a 
habilitação, uma vez que apresentado atestado com qualificação superior à 
exigida, deve a Impetrante ser considerada habilitada no certame licitatório, 
até porque, como visto, deve a Administração Pública prezar pelo interesse 
público acima do privado, razão porque deve garantir ao máximo a 
competitividade no certame, afastando rigorismos meramente formais. 
PRELIMINAR REJEITADA, APELAÇÃO DESPROVIDA.(DJERS 15/12/2010). 
(sem grifos no original). f) 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região: AC nº 2009.51.01.024237-6, rel. Desembargador 
Federal RALDÊNIO BONIFACIO COSTA: EMENTA: ADMINISTRATIVO – 
LICITAÇÃO - ABERTURA DE ENVELOPES – EXCESSO DE FORMALISMO 
- ERRO SANÁVEL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE."(SIC) 

V. DO JULGAMENTO DO RECURSO 
 
Tendo a Pregoeira o compromisso com a legalidade, com a correção dos atos e 

com os princípios da Administração Pública que regem as licitações, passou a examinar os 
argumentos despendidos pela Recorrente. 

 
Importa frisar que a Recorrente ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA, manifestou 

a intenção de interpor recursos contra as decisões da Pregoeira que aceitou e habilitou a 
empresa VP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. 

 
A Pregoeira e sua equipe de apoio, levou em consideração para o cálculo da 

súmula 444 do TST, o estipulado na Cláusula Trigésima Oitava da CCT da categoria, conforme 
a seguir: 
 

 "CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ESCALA DE REVEZAMENTO COM 
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COMPENSAÇÃO - Nas atividades em que o trabalho for desenvolvido 
através de escala de revezamento com compensação, de doze horas de 
trabalho por trinta e seis horas consecutivas de descanso, jornada esta legal, 
não ensejará o pagamento de adicional por hora extra, desde que seja 
concedido intervalo para repouso e alimentação, de uma hora, nos termos do 
art. 71, da CLT. Os empregados sujeitos ao revezamento, ficam obrigados a 
marcar a sua freqüência unicamente no início e término do expediente. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Consideram-se normais os dias de domingos 
laborados nesta jornada especial, não incidindo a dobra de seu valor, 
assegurada, toda via, a remuneração em dobro dos feriados trabalhados, nos 
termos da súmula nº. 444 do TST".(grifou-se)."(SIC)  

 
 Bem como o Recurso de Revista RR 578005720095170006 57800 – 
57.2009.5.17.0006 -  TST que diz: 

"Consoante se infere dos termos do anteriormente mencionado verbete 
sumular, no regime de trabalho 12X36 horas, somente é autorizado o 
pagamento em dobro do labor realizado em feriados, visto que, 
descansando o trabalhador 36 horas seguidas após o trabalho de 12 horas, já 
se encontra o repouso semanal inserido nas referidas horas de descanso. 
Referido entendimento firmado para o regime de trabalho 12X36 horas pode e 
deve ser aplicado ao regime de trabalho 4X2 horas, visto que esse último 
contempla um outro sistema de compensação da jornada de trabalho. Assim, 
as folgas que são concedidas ao longo da semana já possuem o condão..." ( ) 

 Ademais, no que tange ao preço apresentado na planilha de custo pela recorrida  
referente à Súmula 444 TST, essa assume todos os custos conforme destacado em sua 
contrarrazão, abaixo transcrito:  

” A Recorrida destaca que no ato convocatório, precisamente no subitem 27.5 
é estabelecido que os licitantes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e a EBC não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do procedimento licitatório” (SIC) 

 Vale lembrar que, consta em sua proposta de preços, em atendimento ao subitem 
6.5.2 do Edital declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os 
custos, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, auxílio 
alimentação, vale transporte, uniforme, frete, todos os materiais, equipamentos e demais 
despesas de qualquer natureza que possam incidir, direta ou indiretamente, no cumprimento 
integral do objeto deste Edital e anexos, considerando o salário da categoria estabelecido em 
acordo coletivo, devidamente aprovado pela DRT – Delegacia Regional do Trabalho. 

 Está estabelecido, também, no subitem 6.5.3 do Edital: 

“6.5.3 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da 
proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos 
preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer 
título, devendo os serviços ser prestados a EBC sem ônus adicional” (SIC) 

 No que pese as alegações apontadas pela recorrente, resta pacificado em diversos 
Acórdãos do Tribunal de Contas da União, dentre eles o Acórdão TCU nº 1.791/2006 que 
eventuais erros na composição dos custos apresentados na planilha de formação de preços 
deverão ser assumidos pelo licitante, conforme exposto a seguir: 
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"(...) O TCU, concordando com o entendimento do órgão, destacou que 
eventual erro na planilha teria de ser assumido pelo licitante. Segue o trecho 
do relatório da Decisão 577/2001 - Plenário, integralmente acatado no voto, 
que a representante expôs em suas alegações (fls.11/13):  

‘b) o mecanismo de convalidação previsto no edital é, a nosso ver, 
admissível. Não há modificação dos valores globais da proposta, sempre 
respeitados, em qualquer hipótese.  
Ocorre que esse valor vem acompanhado de sua memória de cálculo, ou seja 
da planilha demonstrativa dos componentes do custo, entre os quais alguns 
que decorrem de lei e de acordos coletivos. 

Evidentemente espera-se não haver diferenças entre a informação posta na 
planilha e aquela exigida pela lei ou pelo acordo. Mas, e se houver? Só há 
duas alternativas, cuja validade cabe discutir: 

1ª) acata-se a proposta, mas o proponente tem que suportar o ônus do seu 
erro (que resulta em uma oferta menos competitiva, se o valor informado for 
maior que o exigido, ou em uma redução da margem de lucro inicialmente 
esperada, na situação inversa); ou 2ª) desclassifica-se a proposta 
sumariamente, o que não deixa de ser uma medida drástica, se 
considerarmos que a licitação não é um fim em si mesma, mas meio para a 
Administração selecionar a oferta que lhe for mais vantajosa, dentro dos 
limites de atuação estabelecidos pelo legislador. Dentre essas alternativas, a 
(...) optou pela primeira: mantém a proposta, se verificar que, mesmo com a 
diminuição do lucro, a oferta ainda é exeqüível. Essa decisão nos parece 
válida, já que: 1º) o proponente continuará sujeito a cumprir a lei e os acordos 
firmados; sua declaração contida na planilha não tem a faculdade de afastar a 
incidência dessas obrigações; 2º) os valores globais propostos não poderão 
ser modificados; a proposta obriga o proponente, a quem cabe assumir as 
conseqüências de seus atos; e 3º) o procedimento previsto não fere a 
isonomia entre os licitantes (...) Acórdão TCU nº 1.791/2006 - Plenário" 

Reforçando a determinação da Corte de Contas a Instrução Normativa nº 
02/2008/SLTI/MPOG ratifica a informação de que erros no preenchimento da Planilha não são 
motivo suficiente para a desclassificação da proposta, vejamos: 

"Art. 29-A A análise da exeqüibilidade de preços nos serviços continuados 
com dedicação exclusiva da mão de obra do prestador deverá ser realizada 
com o auxílio da planilha de custos e formação de preços, a ser preenchida 
pelo licitante em relação à sua proposta final de preço.  

 § 2º Erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente para a 
desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem 
a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se 
comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da 
contratação." 

Transcreve-se, também, a seguinte decisão Tribunal de Contas da União - TCU, 
que no Acórdão nº 09/2011 – Plenário, que alertou a Empresa Brasil de Comunicação S/A - 
EBC para que em futuras licitações e contratações abstenha-se de: 

“na fase de julgamento das propostas, considerar erros, incorreções ou 
omissões no preenchimento da planilha de custos e formação de preços 
prevista na IN SLTI/MP nº 02/2008 como critério de desclassificação de 
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licitantes, a exemplo do ocorrido no Pregão Eletrônico nº 04/2009, por 
contrariar o art. 3º da Lei nº 8.666/93 e jurisprudência deste Tribunal.” 

Por fim a alegação de vício insanável com relação à apresentação da proposta de 
preços com a última folha fazendo referência à outra empresa, reporta-se em erro material, 
visto que há no documento apresentado, informações suficientes para a identificação do 
proponente VP SERVIÇOS, sendo que a empresa nomeada ao final, nem sequer participou do 
certame licitatório, podendo ser considerada desprezível tal informação.  

Vale transcrever, como fundamentação trecho do Acódão 1291/2011 – Plenário, do 
Tribunal de Contas da União: 

[...] O instrumento convocatório deve fixar os requisitos necessários para a 
formalização das propostas e, havendo discordâncias com os itens do edital, 
pode-se proceder a desclassificação. Essa decisão deve ser tomada em 
casos que impossibilitem o licitante de contratar com a Administração por 
irregularidades apuradas ou erros insanáveis nas propostas, pois o objetivo 
maior dos procedimentos licitatórios é a seleção da proposta mais vantajosa. 
O formalismo exacerbado, de acordo com a jurisprudência deste tribunal, 
viola o princípio básico da licitação e prejudica a Administração (Decisão 
695/99 - Plenário, por exemplo).” (TCU – Acordão 1291/2011 – Plenário – 
Min. Rel. Augusto Sherman Cavaltanti). (SIC) 

Nesse sentido, solicita-se a submissão do recurso ao julgamento da Autoridade 
Superior com a proposta de que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Licitante 
ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA, por não haver razões para reformulação do julgamento 
feito pelo Pregoeiro, que cumpriu fielmente as regras previamente estabelecidas no Edital do 
Pregão. 

V. CONCLUSÃO: 
 
Diante do exposto, em obediência aos princípios da legalidade, da isonomia, da 

supremacia do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da motivação e da 
vinculação ao instrumento convocatório, previstos no art. 3º da Lei 8.666, de 1993 e no art. 4º 
do Decreto 3.555, de 2000, após a análise das argumentações trazidas pela Recorrente, das 
contrarrazões da Recorrida e pelo Parecer da Equipe Técnica da Área Requisitante da EBC, 
proponho o julgamento no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo Licitante 
ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA, mantendo-se inalterada a classificação e habilitação 
da Recorrida VP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, por não subsistir razões para 
reformulação dos julgamentos anteriormente proferidos, como foi devidamente apreciado e 
rebatido na análise do recurso interposto. 

 
Por oportuno, informamos que foi ultrapassado o prazo para julgamento do recurso, 

tendo em vista que foi necessário efetuar alguns estudos com a finalidade de subsidiar a 
decisão do pregoeiro. 

 
É o que se submete ao julgamento da Autoridade Superior. 
 

Em, 24 de maio de 2017 
 
 

NEIRE MARIS MARQUES 
Pregoeira 
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DESPACHO DECISÓRIO 
 

Pregão Eletrônico nº 009/2017 
 

Processo EBC nº 004016/2016 
 

Foi recebido nesta Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, em 
___/05/2017, para o crivo de apreciação, em conformidade com o teor do artigo 109, Parágrafo 
4º, da Lei nº 8.666/1993, combinado com o inciso III, do artigo 7º, do Decreto nº 3.555/2000, a 
manifestação da Pregoeira sobre o recurso interposto pela ADMINISTRADORA IPIRANGA 
LTDA. 

 
A licitação de que trata o pedido em questão refere-se à contratação de 

empresa especializada para prestação dos serviços, de natureza continuada de Limpeza, 
Higienização, Asseio e Conservação de bens móveis e imóveis, com o fornecimento de 
equipamentos em geral, utensílios, saneantes, materiais de higiene, materiais de limpeza nas 
dependências das Unidades da EBC, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

 
O Pregoeiro posicionou-se no sentido de que seja negado provimento ao 

recurso interposto pelo licitante ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA, por não haver 
motivação que ampare as razões recursais apresentadas, de acordo com a análise 
pormenorizada dos fatos, que se encontra acostada nos autos do Processo nº 004016/2016. 

 
Diante do exposto considerando as razões apresentadas pela Pregoeira, 

CONFIRMO o julgamento do pedido, dele conhecendo para, no mérito, negar provimento ao 
recurso interposto pela licitante ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA, pelo fato da Pregoeira 
ter cumprido fielmente aos requisitos estabelecidos no Edital do Pregão com total transparência 
dos atos praticados, adotando os procedimentos permitidos, em obediência aos princípios da 
supremacia do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade e da obtenção da 
proposta mais vantajosa para a Administração. 

 
Por todo o exposto e no uso das atribuições delegadas pela Portaria-

Presidente nº 158, de 10/03/2017, com fundamento no art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, combinado com os incisos III e IV do art. 7º do Decreto nº 3.555, de 08 de 
agosto de 2000, o inciso XXI do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, os incisos IV e 
V do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Adjudico e Homologo os serviços objeto do 
Pregão acima epigrafado ao licitante VP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA que ofertou 
proposta no valor total global anual de R$ 1.777.207,74 (um milhão, setecentos e setenta e 
sete mil duzentos e sete reais e setenta e quatro centavos). 

 
Remeta-se à convalidação e divulgação do ato. 
 

Brasília, _____ de maio de 2017. 
 
 
 

LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA 
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas 


