
RECURSO :  

 

Ilustríssima Senhora, Presidente da Comissão de Licitação, da Empresa Brasil 
Comunicação _ EBC 
Ref.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2016 
 
Objeto.: Prestação 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 Unidade EBC, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 
 
ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 00.385.735/0001-80, com sede na Rua na Bambuí, nº. 940 – 
Bairro Anchieta, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP.: 
30.310.320, por representante legal infra assinado, tempestivamente, vem, com 
fulcro no item 23 termo referência do edital citado e diante do art. 48, inciso II, da 
lei 8.666/93, à presença de Vossa Senhoria , afim de interpor: 
 
RECURSO ADMINISTRATIVO 
Contra a decisão dessa Douta Comissão de Licitação que aceitou e declarou 
vencedora a empresa VP Serviços Terceirizados LTDA, CNPJ.: 04.607.444/0001-
40 para prestação de serviços de natureza continuada de Limpeza, Higienização, 
Asseio e Conservação de bens móveis e imóveis, referente ao processo licitatório 
em epigrafe, pelas razões de fato e direito a seguir aduzidas.  
 
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”.  
 
Abaixo apresentamos cálculo correto de acordo com súmula supracitada: 
 
Média de feriados por ano: 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$ 61,58 
 
¹- 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.  
 
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 
 
Notoriamente é visto que, o valor de R$ 44,91(quarenta e quatro reais e noventa e 
um centavos) apresentado pela Recorrida, é resultado de um erro de calculo. 
 
A diferença entre o valor cotado e o valor correto é de R$ 16,67 (dezesseis reais e 
sessenta e sete centavos), acrescido do valor DSR R$12,32 (doze reais e trinta e 
dois centavos) que totaliza o valor de R$ 28,99 (vinte e oito reais e noventa e 
nove centavos). 
 
O item 6.10 do edital prevê: “serão desclassificadas as proposta que não 
atenderem às exigências do presente edital e anexos, forem omissas ou 
apresente irregularidades insanáveis.  
 
Como previsto na lei 8.666 a pregoeira agiu de forma correta ao permitir a 
regularização das incorreções na Planilha de Custos e Formações de Preços na 
face de analise da proposta e habilitação, não sendo passível neste ato do 
certame nenhum tipo de alteração na proposta/ planilha de preço, de acordo com 
art. 43, § 3º da referida lei.  
 
Art. 43, § 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar originariamente da proposta. Grifo nosso 
 
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. 
 
O respeitado Prof. Jesse Torres assim assevera sobre o preço inexequível, ou 
inviável, como prefere denominar: 
 
Preço inviável é aquele que sequer cobre o custo do produto, da obra ou do 
serviço. Inaceitável que empresa privada (que almeja sempre o lucro) possa cotar 
preço abaixo do custo, o que a levaria a arcar com prejuízo se saísse vencedora 
do certame, adjudicando-lhe o respectivo objeto. Tal fato, por incongruente com a 
razão de existir de todo empreendimento comercial ou industrial (o lucro), conduz, 
necessariamente, à presunção de que a empresa que assim age está a abusar do 
poder econômico, com o fim de ganhar mercado ilegitimamente, inclusive 
asfixiando competidores de menor porte. São hipóteses previstas na Lei n° 4.137, 
de 10.09.62, que regula a repressão ao abuso do poder econômico. (PEREIRA 
JÚNIOR, 2007, p. 557-558) – Grifo nosso. 



 
Para Hely Lopes Meireles, evidencia-se a inexequibilidade de preços nas 
seguintes situações: 
 
[...] A inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou 
excessivamente baixos, nos prazos impraticáveis de entrega e nas condições 
irrealizáveis de execução diante da realidade do mercado, da situação efetiva do 
proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes, verificados pela 
Administração. (MEIRELES, 2010, p. 202). Grifo nosso.  
 
Continuar daqui 
 
Sendo assim, é notória a discrepância da desproporção entre a estimativa de 
custo e a oferta, onde apresenta a presunção da inviabilidade da execução da 
proposta. O preço irrisório não oferece vantagem para a Administração Pública, 
pois o particular poderá não ter condições de executar as prestações que lhe 
incumbem. A Administração sofrerá maior prejuízo, consistente na frustração dos 
cronogramas, prestações mal-adimplidas, necessidade de nova licitação etc. A 
licitação visa selecionar a proposta de menor preço, mas economicamente 
executável. 
 
É sabido que à Administração Pública realiza processo licitatório com a finalidade 
de eleger a proposta mais vantajosa para a realização de uma obra ou serviço e 
para as suas compras. O fator de maior influência na decisão de classificação da 
proposta é o preço, que deve ser o menor dentre os ofertados no certame, desde 
que exequível, para que não haja riscos de inadimplemento do contrato.  
 
Note-se então, que ha indícios de concorrência desleal no processo licitatório 
supracitado, como a propositura de preço inexequível, devendo ser apurado pela 
entidade contratante, no intuito de preservar a competitividade e igualdade do 
certame, de acordo com o art. 6º, inciso VIII, letra C da lei 8.666/93, expõe.  
 
Art. 6º, § 3º, C – identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que 
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução. 
 
O cuidado com a inexequibilidade dos preços é de suma importância, porque o 
inadimplemento do contrato, resultado da contratação de licitante cuja proposta 
mostrou-se inexequível, geram graves prejuízos à administração contratante, 
conforme anteriormente mencionado. 
 
FATO III – DIVERGÊNCIA RAZÃO SOCIAL  
 
Participou do processo licitatório sendo considerada habilitada e declarada 
vencedora a empresa VP Serviços Terceirizados LTDA escrita no CNPJ sobre nº.: 
04.607.444/0001-40, conforme documentação habilitação apresentado no 
certame.  
 
Ocorre que, a proposta de preço apresentada pela Recorrida esta papel timbrado 
da VP Serviços, porém, a assinatura e os dados são de uma terceira empresa, 
qual seja Lapa Terceirização e Planejamento Ltda. Inscrita CNPJ sobre nº 
09.060.537/0001-11; Visto claramente que as propostas contêm vicio, tal vício é 
insanável onde contamina todo o processo licitatório.  
 



PEDIDO 
 
Por todo o exposto a Recorrente espera e requer: 
 
a) O recebimento do presente Recurso Administrativo com efeito suspensivo 
conforme previsto em lei; 
b) A realização de diligência a fim de auferir a exequibilidade dos valores 
propostos no Item 03 da Proposta Comercial / Encarte B; 
c) Que a fim de comprovar a exequibilidade dos preços apresentados, que a 
Recorrida apresente pelo menos 03(três) orçamentos, contendo razão social e 
inscrição no CNPJ do fornecedor consultado e ainda que apresente copia de 
notas fiscais recentes de aquisição de materiais e equipamentos compatíveis com 
a relação apresentada no Encarte B; 
d) Que esta Douta Comissão encaminhe este recurso para o setor competente a 
fim de validar os cálculos das Horas Extras Intervalares (Súmula 444, TST), bem 
como de seus reflexos; 
e) Que está respeitada comissão considere vicio insanável o fato de a Recorrida 
apresentar a documentação em nome da VP Serviços Terceirizados Ltda., 
Proposta Comercial em papel timbrado da mesma empresa e, no entanto 
subscrever a proposta em nome de uma empresa terceira, qual seja, a Lapa 
Terceirização e Planejamento Ltda., CNPJ nº 09.060.537/0001-11;  
f) Caso reste comprovado o alegado pela recorrente, que a decisão desta Douta 
Comissão seja revista e a recorrida considerada desclassificada; 
g) Que em ato continuo que sejam convocadas as licitantes subsequentes, na 
ordem de classificação para que seja apresentada a documentação de habilitação 
e proposta comercial adequada ao valor do lance ofertado; 
h) Pede-se ainda que as decisões a serem proferidas sejam adequadamente 
fundamentadas, indicando-se os pressupostos de fato e de direito que as 
subsidiarem. 
 
Nesses termos, 
 
Pede deferimento  
 
Belo Horizonte, 11 maio de 2017 
 
Marcelo Borges Freira 
Sócio diretor 
Administradora Ipiranga 

  
    

 


