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MANIFESTAÇÃO Nº 009/2021/CPL/SENAR-MT 

Referente: Pregão Presencial nº 033/2021/SENAR/MT  

Processo nº: 16561/2021 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de 

LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, para atender as 

necessidades do prédio temporário onde será instalada a sede do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT. 

Assunto: Recurso Administrativo 

Recorrente(s): METTA SERVICE SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA; TROPICAL 

COMERCIO E SERVICOS LTDA; MILLENIUN TERCEIRIZADA LTDA e SETA SERVIÇOS 

E TERCEIRIZAÇÕES LTDA EPP 

 

 

 

 

Trata-se de manifestação de intenção de recurso pelas empresas METTA SERVICE 

SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 23.923.708/0001-10, com sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n° 277, Edifício 

Top Tower, 8º Andar, Sala 805, Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, tel.: (65) 2128-7600, e-mail: 

contato@mettaservice.com; TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.671.975/0001-04, com sede na Rua Florença, nº 

29 – Quadra 01, Jardim Tropical, Cuiabá/MT, tel.: (65) 3028-2221, e-mail: tropicaal@ig.com.br; 

MILLENIUN TERCEIRIZADA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 11.539.025/0001-84, com sede na Rua Estevão de Mendonça, n° 704, Bairro Popular, 

Cuiabá/MT, tel.: (65) 99361-8016, e-mail: milleniumlimpeza@outlook.com, e; SETA 

SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 20.894.014/0001-03, com sede na Av. Tancredo de Almeida Neves, n° 1411, 

Córrego do Barbado, Jardim Califórnia, Cuiabá/MT, tel.: (65) 3621-8673, e-mail: 

setaservicoscba@hotmail.com, em face da decisão proferida pela CPL na sessão pública do Pregão 

Presencial nº 033/2021/SENAR/MT, que declarou vencedora a empresa MÁXIMA 

TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 11.754.765/0001-33, com sede comercial na Avenida Ulisses Pompeu de 

Campos, nº 3150, Jardim Panorama, Várzea Grande/MT, tel.: (65) 3028-4200, e-mail: 

priscila@meplicitacoes.com.br, para apreciação. 

mailto:contato@mettaservice.com
mailto:tropicaal@ig.com.br
mailto:milleniumlimpeza@outlook.com
mailto:setaservicoscba@hotmail.com
mailto:priscila@meplicitacoes.com.br
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1. Da síntese fática 

Aos dois dias do mês de junho de 2021 às 08:30 horas, no espaço foyer do auditório 

Antônio Ernesto de Salvo, Andar Térreo da Sede do SENAR/MT, localizado na Rua Engº. Edgard 

Prado Arze, s/n, Quadra 01, Setor A, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, CEP 78.049-

015, reuniram-se o Pregoeiro, Senhor JOSÉ PAULO SOUZA SANTOS, e como equipe de apoio, 

ALINE ANNE MOREIRA LIMA e FERNANDA BRITO DOS REIS, ambos nomeados pela 

Portaria nº 012/2020/CA, conforme documentos constantes do referido processo, para recebimento 

e abertura dos envelopes contendo propostas de preços e os documentos de habilitação do presente 

certame. 

Compareceram para participar, presencialmente, do procedimento licitatório as seguintes 

empresas: 

Proponente CNPJ Representante 

GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA 33.502.502/0001-70 Anne Cristine de Paula Salcedo 
MAXIMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS 

LTDA 
11.754.765/0001-33 Thalia Kelly da conceição 

METTA SERVICE SOLUCOES 

INTELIGENTES LTDA 
23.923.708/0001-10 Jakson Franque Cardoso 

MILLENIUN TERCEIRIZADA LTDA 11.539.025/0001-84 Augusto Sergio Borges de Carvalho 
SETA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA 

EPP 
20.894.014/0001-03 Vitor Paulo da Silva 

TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 01.671.975/0001-04 Jeronimo de Carvalho Custodio 

Diante da análise dos documentos de habilitação, constatou-se que a empresa 

MILLENIUN TERCEIRIZADA LTDA deixou de apresentar a documentação exigida para a 

comprovação da efetiva execução do afirmado nos atestados de capacidade técnica, contrariando 

o disposto no subitem 8.2.2.1 do ato convocatório, razão pela qual foi declarada INABILITADA.  

As demais empresas licitantes foram consideradas HABILITADAS. 

As propostas de preços classificadas apresentaram os seguintes valores: 

LOTE ÚNICO – LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E 

COPEIRAGEM 

Proponente Proposta 

GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA R$ 307.376,64 

MAXIMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA R$ 321.950,28 

METTA SERVICE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA R$ 354.572,76 

TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 371.456,40 

MILLENIUN TERCEIRIZADA LTDA R$ 405.395,16 

SETA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA EPP R$ 437.357,40 

Ao apresentar sua proposta de preços a empresa GEOVANE JONATHAN DE LIMA 

MOTTA não observou as alterações trazidas pelo primeiro adendo ao edital publicado no sítio do 

SENAR/MT, razão pela qual teve sua proposta de preços DESCLASSIFICADA. 
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Na sequência, as empresas classificadas foram convidadas a participar da fase de lances, o 

que resultou no seguinte quadro:  

PROPONENTE LANCE CLASSIFICAÇÃO 

MAXIMA TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA R$ 312.900,00 1ª 

METTA SERVICE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA R$ 313.000,00 2ª 

TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 371.456,40 3ª 

Superada a etapa de lances verbais, foi declarada habilitada e vencedora do lote único a 

empresa MAXIMA TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA, com o menor preço ofertado de 

R$ 312.900,00. 

O valor estimado pelo SENAR/MT para a contratação foi o seguinte: 

- Valor estimado: R$ 407.996,52 

Nesse aspecto, vale dizer que o preço ofertado para o lote ficou abaixo do previamente 

estimado pelo SENAR/MT. 

Em momento oportuno, manifestaram a síntese recursal as empresas licitantes a seguir: 

1) SETA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA EPP: “quanto ao credenciamento da 

empresa TROPICAL: Carta de Credenciamento em cópia simples, descumprindo o 

item 7.1.2 alínea “b” e “c”, e item 7.2; e contra a composição dos custos da planilha 

realinhada da empresa declarada vencedora”; 

2) TROPICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: “o preço ofertado pela empresa 

vencedora, não tem como cumprir as normas do edital e oferecer os benefícios da 

convenção coletiva de trabalho, as demais serão arguidas durante a análise”; 

3) MILLENIUN TERCEIRIZADA LTDA: “Inabilitação e a planilha realinhada da 

empresa vencedora”; 

4) METTA SERVICE SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA “Em se tratando que a 

empresa declarada vencedora é de grande porte, vale até frisar que aparentar ser do 

lucro real, a proposta em si é inexequível, é o que demonstraremos após análise das 

planilhas”.  

Apesar das empresas acima terem manifestado intenção de recurso, apenas as empresas 

METTA SERVICE SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA e a TROPICAL COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA apresentaram razões de recurso. 

Notificada, a empresa vencedora, MÁXIMA TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA, 

apresentou contrarrazões de recurso. 

É a síntese do necessário. 

Passa-se ao exame de admissibilidade. 

2. Da admissibilidade do recurso 
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O critério de aceitabilidade do recurso exige a manifestação imediata e motivada, da 

intenção de recorrer, tão logo seja declarado o vencedor do certame. 

Nessa senda, o direito à interposição de recurso administrativo contra as fases de 

julgamento das propostas de preços e dos documentos de habilitação, resta disposto no item 12 do 

instrumento convocatório em apreço e subitens subsequentes, dos quais transcreve-se os seguintes: 

12.2. Os recursos contra as fases de julgamento das propostas de preços e dos documentos de 

habilitação somente serão aceitos em um único momento, ou seja, na divulgação do resultado final 

do certame, dirigido ao Presidente do Conselho Administrativo do SENAR-MT, por intermédio da 

CPL, por escrito, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação da decisão, pela licitante 

que se julgar prejudicada; 

(...) 

12.7. Não serão reconhecidas (os) as (os) impugnações/recursos cuja petição tenha sido 

apresentada fora do prazo e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo 

para responder pela empresa. (Destacou-se) 

Nesse tocante, é importante dizer que a manifestação da intenção de recurso e a apresen-

tação das razões recursais deve ocorrer no prazo previsto no ato convocatório. 

Acerca do momento adequado para a interposição do recurso administrativo, no âmbito do 

pregão, preleciona com grande propriedade o doutrinador JORGE ULISSES JACOBY
1, nos seguintes 

termos: 

“Primeiro, é uma fase única, oportunidade em que os licitantes deverão manifestar o inconformismo 

com qualquer ato do pregoeiro, desde o credenciamento até a declaração final do vencedor. 

Segundo, tem momento próprio, sujeito à decadência e forma definida em homenagem à 

celeridade. 

(...) 

O prazo para manifestação é imediato. Não havendo manifestação, opera-se de imediato a 

decadência do direito; fica definitivamente preclusa a oportunidade do recurso 

administrativo. Além dos efeitos administrativos, poderá ainda firmar-se a litigância de má-fé, se 

o licitante, tendo a oportunidade de manifestar-se, resolve silenciar-se para depois ir ao Poder 

Judiciário formular pleito que poderia igualmente manifestar sem ônus perante a Administração 

Pública, contribuindo mais ainda para a sobrecarga do aparelho estatal judicial. 

A norma é expressa: a manifestação deve ser imediatamente após a declaração do vencedor. 

(...)  

Questionando o pregoeiro sobre a intenção dos licitantes em recorrer, caberá a manifestação 

afirmativa. A lei não exige forma especial para manifestação, bastando que seja inequívoca. Porém, 

a norma exige o cumprimento de dois requisitos: o prazo, imediato; a apresentação da motivação2. 

Não basta, portanto, declarar o interesse em recorrer; é indispensável que o licitante indique 

expressamente o motivo, a razão do seu inconformismo; o erro ou a ilegalidade que o pregoeiro 

                                                           
1 JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 6.  ed. ver. atual. e 

ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 528, 529 e 533. 
2  BRASIL. Tribunal de Contas da União. Processo TC nº 029.346/2013-4. Acórdão nº 620/2014 – Plenário. Diário Oficial da 

União [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 03 abr. 2014. Seção 1, p. 104-105. 
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ou a equipe de apoio cometeu. 

O legislador distinguiu motivar a intenção de recorrer e apresentar as razões do recurso.  O primeiro, 

é a indicação sucinta do ponto em que se funda a contrariedade do licitante; o segundo, é a 

fundamentação, as razões que buscam convencer o pregoeiro em favor da motivação já apresentada. 

(...) 

Na fase recursal, podem ocorrem as seguintes situações: 

a) o licitante não manifesta intenção de recorrer, mas no prazo legal, ingressa com as razões 

de recurso. 

Em verdade o direito de recorrer decaiu. A Administração Pública não tem o dever de 

examinar o recurso, podendo simplesmente não conhecer, informando ao interessado. A 

expressão não conhecer é utilizada em matéria recursal para indicar que o recorrente não satisfez os 

requisitos processuais que autorizam o ingresso do recurso. 

b) o licitante manifesta intenção de recorrer, mas no prazo legal não ingressa com as razões 

de recurso.  

Nessa hipótese o direito de recorrer não decaiu. Ao apresentar a motivação na sessão, o recorrente 

externou o seu inconformismo. Deve o pregoeiro, mesmo que no prazo legal não sejam juntadas as 

razões, examinar a questão e decidir fundamentadamente. 

Dessa forma, a manifestação da intenção de interpor recurso administrativo, que deve ser 

feita de maneira imediata e motivada, deve ocorrer para que o licitante comunique a sua real 

intenção em insurgir-se contra a decisão do Pregoeiro, seja em relação a sua desclassificação, seja 

em relação à habilitação equivocada de uma empresa concorrente, sendo que a ausência de 

manifestação da intenção de recorrer implica na decadência do direito3. 

Sobre o assunto discorre VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM
4 ensinando que: 

O ato de declaração do vencedor pode ser objeto de recurso por parte de qualquer licitante. Deve o 

interessado manifestar-se na própria sessão pública quanto à sua intenção de recorrer, tão 

logo o pregoeiro faça a declaração, sob pena de preclusão. 

(...) 

Caso a licitante, na oportunidade da sessão presencial, não manifeste o interesse em recorrer, 

decai o seu direito de recurso. 

Assim, caso não haja esta imediata manifestação, composta de determinada motivação, 

decairá o interessado do respectivo direito (trata-se de preclusão instantânea, ipso facto). Assim 

feito, será concedido ao licitante recorrente o prazo legal para apresentação de suas razões escritas. 

Note-se que a lei não determinou obrigatoriedade para esta ação, deixando-a no campo 

discricionário do recorrente. 

                                                           
3  Segundo Ronny Charles, amparado pelas lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, não se trata de decadência do direito, e sim 

preclusão temporal, pois não é atingido o direito e sim, a perda da oportunidade processual, a qual concordamos (TORRES. 

Ronny Charles Lopes de. Leis de licitações públicas comentadas. 11. ed. Salvador: Juspodivm, 2021).   
4  AMORIM, Victor Aguiar Jardim de. Licitações e contratos administrativos: teoria e jurisprudência. Brasília: Senado Federal, 

Coordenação de Edições Técnicas, 2017. p. 149 
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Via de regra, nada impede o licitante de apresentar suas razões recursais imediatamente 

quando de sua manifestação sobre a intenção de recorrer. Tal interposição deverá ser reduzida a 

termo na ata da sessão e seu interessado poderá dizer, desde logo, os motivos justificadores e 

demais razões que o levam a protestar. 

Segundo orientação técnica de autoria de ROGÉRIO CORRÊA
5, Supervisor e Consultor 

Técnico da Consultoria Negócios Públicos, podemos notar que: 

“(...) de acordo com a Lei, a manifestação imediata e motivada da intenção de recurso logo após 

a declaração provisória do vencedor do certame, a qual ocorre em momento anterior ao oferecimento 

das razões, é obrigatória, porém, o mesmo tratamento não foi dado às razões recursais escritas, 

compreendendo-se sua apresentação como mera faculdade do licitante que já ti ver, oportuna 

e previamente, externado sua intenção de recorrer. 

Isto porque, entende-se que o direito de interpor recurso é efetivamente exercido com a manifestação 

motivada em sessão, sendo as razões escritas seu complemento, as quais podem ou não ser 

apresentadas, a critério do licitante (...).” 

Do mesmo modo é o entendimento externado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

conforme se pode observar nos excertos do RESP 817.422/RJ, adiante transcritos: 

Ementa: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. 

TEMPESTIVIDADE.  

1. O recurso administrativo no procedimento licitatório na modalidade “pregão” deve ser interposto 

na própria sessão. O prazo de três dias é assegurado apenas para oferecimento das razões. Dessarte, 

se manejado a posteriori, ainda que dentro do prazo de contra-razões, revela-se intempestivo. 

Inteligência do art. 4º, XVIII da Lei 10.520/026. 

De acordo com o registro constante da ata da sessão pública, as empresas METTA 

SERVICE SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA; TROPICAL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA; MILLENIUN TERCEIRIZADA LTDA e SETA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 

LTDA EPP, apresentaram tempestivamente a intenção de recurso, todavia, estas duas últimas não 

apresentaram razões recursais. 

Portanto, entende-se por conhecer das razões de recurso apresentadas pelas empresas 

METTA SERVICE SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA e TROPICAL COMERCIO E 

SERVICOS LTDA, uma vez que atendem aos requisitos de admissibilidade.  

Quanto ao recurso sintetizado pela empresa SETA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES 

LTDA EPP, apesar da mesma não ter ofertado razões de recurso, será analisada a síntese recursal, 

para decidir a questão fundamentadamente. 

Acerca da intenção de recurso manifestada pela empresa MILLENIUN TERCEIRIZADA 

LTDA, cumpre dizer que apesar da mesma ter se manifestado dentro do prazo legal, a mesma não 

indicou expressamente o motivo do seu inconformismo, o erro ou a ilegalidade que o pregoeiro ou 

a equipe de apoio cometeu, visto como declinou síntese recursal manifestamente genérica, razão 

pela qual o recurso não merece ser conhecido. 

                                                           
5  https://www.negociospublicos.com.br/npmkt/newsletter/instituto/121002/arquivos/02.pdf  
6  STJ. RESP 817.422/RJ. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Castro Meira. DJ 05/04/06. 

https://www.negociospublicos.com.br/npmkt/newsletter/instituto/121002/arquivos/02.pdf
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Passa-se à análise de mérito. 

3. Do mérito. 

3.1 – Das alegações da empresa Metta Service Soluções Inteligentes Ltda 

a) Da alegação de irregularidades na proposta de preços 

 De início, a recorrente alega que a proposta da empresa vencedora é inexequível e faz 

sérias acusações, conforme se observa do seguinte trecho: 

 

Da mesma forma, a recorrente afirma que há irregularidades na composição de custos e na 

proposta de preço apresentadas pela vencedora.  

Nesse sentido assevera a recorrente que: 

 

(...) 

 

 

 

Pois bem, em sede de defesa a empresa Recorrida se manifesta da seguinte forma: 
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Nesse sentido, conforme dispõe o instrumento de convocação (item 17.3), a Comissão 

Permanente de Licitação poderá, no interesse da Administração, durante a realização da sessão de 

abertura, relevar omissões puramente formais, desde que não comprometam a lisura e o caráter 

competitivo da licitação e que possam ser sanadas. Vejamos:  

17.3. Poderá a Comissão Permanente de Licitação no interesse da Administração, durante a 

realização da sessão de abertura, relevar omissões puramente formais, desde que não comprometam 

a lisura e o caráter competitivo da licitação e que possam ser sanadas, no prazo determinado pela 

Comissão Permanente de Licitação, e ainda que não infrinjam o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório. 

Sendo assim, vale dizer que de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas da 

União, como regra, é possível permitir que a empresa ofertante da melhor proposta possa corrigir 

a planilha apresentada durante o certame. No entanto, a Corte de Contas da União deixa claro que 

essa possibilidade não pode resultar em aumento do valor total já registrado que serviu de 

parâmetro comparativo entre os participantes. Vide: 

“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). 

De igual modo, dispõe expressamente o item 7.9 do ANEXO VII-A da Instrução 

Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

– MPDG, que: 

“7.9. Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes 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 o bastante para arcar com todos os custos da contratação;” 

Nesse cenário, ao analisar caso concreto, o TCU indicou ser dever da Administração a 

promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na proposta e reafirmou a 

impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto, in verbis: 

“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não 

enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração 

contratantes realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não 

seja alterado o valor global proposto.” (Acórdão 2.546/2015 – Plenário). 
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Não é demais sinalizar, ainda, que a lei geral de licitações, ao prever a possibilidade de 

realização de diligências (art. 43, §3º), expressamente vedou a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originalmente da proposta. 

Corroborando com a assertiva cumpre colacionar entendimento do TCU, no qual o mesmo 

afirma que: “Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de informações que 

possam ser supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, desde 

que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes”. 

(Acórdão 2873/2014 – Plenário) 

Nesse sentido, resta assente nas decisões do TCU que o ajuste sem a alteração do valor 

global não representa apresentação de informações ou documentos novos, mas apenas o 

detalhamento do preço já fixado na disputa de lances ou comparação de propostas. 

Destarte, diante da constatação de erros materiais e omissões, em sede de diligência, o 

Pregoeiro solicitou a empresa vencedora que adequasse a planilha de custos para corrigir os erros 

encontrados, respeitado o menor preço ofertado na sessão pública licitatória. 

Assim, as alegações trazidas pela empresa não são suficientes para alterar a decisão tomada 

pela CPL na sessão pública da licitação em comento. 

b) Da alegação de erro na composição de custo 

b.1) Da comprovação da alíquota apresentada para RAT x FAP 

Nesse ponto, a empresa recorrente alega o quanto se segue: 

 

 

Nesse sentido, a Recorrida rebate as alegações da Recorrente dizendo que: 

 

(...) 
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Segundo informações dispostas no sítio oficial da Receita Federal, o RAT7 (Riscos Ambientais do 

Trabalho) representa a contribuição da empresa, prevista no inciso II do artigo 22 da Lei 8212/91, e consiste 

em percentual que mede o risco da atividade econômica, com base no qual é cobrada a contribuição para 

financiar os benefícios previdenciários decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa (GIIL-

RAT). A alíquota de contribuição para o RAT será de 1% se a atividade é de risco mínimo; 2% se de 

risco médio e de 3% se de risco grave, incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou 

creditada a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. 

Havendo exposição do trabalhador a agentes nocivos que permitam a concessão de aposentadoria especial, 

há acréscimo das alíquotas na forma da legislação em vigor. 

Destarte, cabe ainda dizer que a contribuição relativa ao RAT (Risco Ambiental do Trabalho) é 

paga pelo empregador para custear benefícios concedidos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS) aos funcionários que sofreram acidente de trabalho ou doença ocupacional.  

Nesse sentido, é importante elucidar que a Lei nº 9.732/1998, que alterou dispositivos da Lei nº 

8.212/1991, instituiu a contribuição e estabeleceu as alíquotas de 1%, 2% ou 3%, de acordo com o grau de 

risco da empresa, segundo a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE). 

De outra banda, o FAP8 (Fator Acidentário de Prevenção) afere o desempenho da empresa, dentro 

da respectiva atividade econômica, relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num 

determinado período. O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco 

décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais sobre a alíquota RAT, 

conforme se observa a seguir: 

“O Fator Acidentário de Prevenção – FAP, em vigência desde 2010, é um sistema bonus x malus, no qual a 

alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao financiamento do benefício de 

aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa 

decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento, ou 

aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa 

em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a 

partir dos índices de freqüência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo 

Conselho Nacional de Previdência Social.” 

Nesse aspecto, cabe dizer que cabe à empresa rever o enquadramento no RAT (1%, 2%, 3%) em 

conformidade com sua atividade preponderante, a fim de verificar se a alíquota permanece a mesma ou se 

foi reduzida ou majorada. 

O Fator Acidentário de Prevenção (FAP) consiste num multiplicador variável em um intervalo 

contínuo de cinco décimos a dois inteiros, aplicado com quatro casas decimais sobre a alíquota RAT. O 

FAP, a ser utilizado pelas empresas, é publicado anualmente pelo Ministério da Previdência Social. 

Para se calcular corretamente o RAT Ajustado deve ser aplicada a seguinte fórmula: RAT 

Ajustado = RAT (conforme CNAE) x FAP (disponibilizado anualmente pelo Ministério da 

Previdência Social, conforme consulta no site do MPS). 

                                                           
7 https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-

informacoes-a-previdencia-social-1/fap-fator-acidentario-de-prevencao-legislacao-perguntas-frequentes-dados-da-

empresa#o-que-e-rat  
8 https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-

informacoes-a-previdencia-social-1/fap-fator-acidentario-de-prevencao-legislacao-perguntas-frequentes-dados-da-

empresa#o-que-e-fap  

https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-informacoes-a-previdencia-social-1/fap-fator-acidentario-de-prevencao-legislacao-perguntas-frequentes-dados-da-empresa#o-que-e-rat
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-informacoes-a-previdencia-social-1/fap-fator-acidentario-de-prevencao-legislacao-perguntas-frequentes-dados-da-empresa#o-que-e-rat
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-informacoes-a-previdencia-social-1/fap-fator-acidentario-de-prevencao-legislacao-perguntas-frequentes-dados-da-empresa#o-que-e-rat
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-informacoes-a-previdencia-social-1/fap-fator-acidentario-de-prevencao-legislacao-perguntas-frequentes-dados-da-empresa#o-que-e-fap
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-informacoes-a-previdencia-social-1/fap-fator-acidentario-de-prevencao-legislacao-perguntas-frequentes-dados-da-empresa#o-que-e-fap
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-informacoes-a-previdencia-social-1/fap-fator-acidentario-de-prevencao-legislacao-perguntas-frequentes-dados-da-empresa#o-que-e-fap
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Essa alíquota será aplicada pela empresa sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no 

decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, para custear as aposentadorias 

especiais e aquelas aposentadorias concedidas em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa 

decorrente dos riscos ambientais do trabalho. 

A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência 

Social – GFIP é um instrumento pelo qual se recolhe o valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) de cada trabalhador. Ela contém informações a respeito de vínculos empregatícios e de 

remunerações. 

Examinando o sítio da RECEITA FEDERAL9 é possível observar que: 

A Lei nº 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP. 

Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao recolhimento do FGTS, 

conforme estabelece a Lei nº 8.036/90 e legislação posterior, bem como às contribuições e/ou informações à 

Previdência Social, conforme disposto nas Leis nº 8.212/91 e 8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas 

ao cumprimento desta obrigação. 

Deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores, os fatos geradores de contribuições 

previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido 

ao FGTS. 

A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para o FGTS, caso em que esta 

GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e financeiras de interesse da Previdência 

Social. 

Inexistindo recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social, o empregador/contribuinte deve 

transmitir pelo Conectividade Social um arquivo SEFIPCR.SFP com indicativo de ausência de fato gerador 

(sem movimento), que é assinalado na tela de abertura do movimento, para o código 115. 

O arquivo deve ser transmitido para a primeira competência da ausência de informações, dispensando-se a 

transmissão para as competências subseqüentes até a ocorrência de fatos determinantes de recolhimento ao 

FGTS e/ou fato gerador de contribuição previdenciária. 

Resta disposto no mesmo sítio que o contribuinte que apresentar a GFIP fora do prazo, que deixar 

de apresentá-la ou que a apresentar com incorreções ou omissões está sujeito às multas previstas na Lei nº 

8.212/1991 e às sanções previstas na Lei nº 8.036/1990. 

Segundo informações do site, a multa por atraso na entrega da GFIP correspondente a 2% (dois por 

cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, ainda que 

integralmente pagas, respeitados o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e os valores mínimos de 

R$ 200,00, no caso de declaração sem fato gerador, ou de R$ 500,00, nos demais casos, bem como que o 

não pagamento da multa por atraso na entrega da GFIP até a data de vencimento do débito resulta em 

impedimento para emissão da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União. 

Enfim, infere-se que não houve nenhuma irregularidade na proposta apresentada pela empresa 

vencedora, posto que todas as informações contidas na proposta visaram atender todas as regras definidas 

no instrumento convocatório e o julgamento do exame de aceitabilidade da proposta foi realizado de acordo 

com os critérios previamente fixados no instrumento convocatório e baseado nos Fundamentos Legais. 

                                                           
9 https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-

informacoes-a-previdencia-social-1/orientacoes-gerais  

https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-informacoes-a-previdencia-social-1/orientacoes-gerais
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-informacoes-a-previdencia-social-1/orientacoes-gerais
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b.2) Da composição de custo módulo 3 

No tocante a esse tópico a empresa recorrente traz as seguintes afirmações: 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca das alegações acima dispostas, a Recorrida não se manifestou em suas 

contrarrazões de recurso. 

Sobre o assunto cale dizer que durante o período do aviso prévio, o trabalhador terá sua 

jornada de trabalho diária reduzida em duas horas, sem prejuízo do salário. O empregado pode, 

contudo, optar por, ao invés de ter a redução diária da sua jornada, faltar ao serviço sete dias 

corridos, sem prejuízo da remuneração. 

Ocorre o aviso prévio trabalhado quando o empregado continua trabalhando após o 

recebimento do aviso prévio. 

Nessa situação, cabe trazer a lume o excerto extraído do exame técnico expresso nos autos 

do Acórdão nº 1186/2017 TCU – Plenário, de relatoria do Ministro AUGUSTO SHERMAN 

CAVALCANTI, no qual podemos observar o quanto se segue: 

8.11.8. Importante realçar que o entendimento de que a supracitada provisão é indevida após o primeiro ano 

contatual vem evoluindo desde o julgamento da matéria tratada no Acórdão 1.904/2007-TCU-Plenário, cujo 

teor colacionamos abaixo: 

O item ‘Aviso Prévio Trabalhado’ (inciso XXI do art. 7º da Constituição Federal e art. 487 da CLT), 

corresponde ao valor repassado para pagar o funcionário enquanto este não trabalha. Apesar de não haver lei 

complementar para disciplinar essa matéria, a doutrina e a jurisprudência aconselham que o funcionário seja 

avisado de sua dispensa e, a partir de então, ele passa a receber seu último salário referente a 30 dias de serviço, 

dos quais 7 ele tem direito a ausentar-se do trabalho para ter tempo de procurar por outro emprego ou, se 

preferir, trabalhar 2 horas a menos por dia durante o período de 30 dias. Neste tempo em que o empregado não 

presta serviço, a Contratada terá de pagar, ao mesmo tempo, o funcionário que está saindo mais aquele que está 

entrando no posto e, por isso, há de constar esse item da planilha de custos. 
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O percentual mais adequado a este item da planilha é 1,94%, mas que deve ser pago apenas no primeiro 

ano do contrato, devendo ser excluído da planilha a partir do segundo ano, uma vez que só haverá uma demissão 

e uma indenização por empregado. O cálculo está demonstrado a seguir: 

[ (100% / 30) x 7]/ 12 = 1,94% 

Onde: 

100% = salário integral 

30 = número de dias no mês 

7 = número de dias de aviso prévio a que o empregado tem direito de se ausentar 

12 = número de meses no ano 

(...) Cumpre destacar que, no caso do número de demissões ser superior ao previsto, a empresa pode 

pleitear os valores correspondentes na repactuação do contrato, desde que tal fato seja devidamente 

comprovado. 

(...) 

9.7.8. Com o Advento da Lei 12.506/2011, que dispõe sobre a concessão do aviso prévio proporcional ao tempo 

de serviço do empregado na empresa, houve mudança na forma de se calculá-lo; vejamos: 

art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

aprovada pelo Decreto-lei 5.452, de 1º de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos 

empregados que contém até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa. 

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado 

na mesma empresa, até o máximo de sessenta dias, perfazendo um total de até noventa dias. 

9.7.9. Da análise do dispositivo acima transcrito, conclui-se que nada muda com relação ao valor da despesa 

relativa ao aviso prévio trabalhado no primeiro ano de vigência do contrato administrativo. 

9.7.10. Caso haja a renovação do contrato, o valor do aviso prévio, por ocasião do aditamento, deverá ser 

drasticamente reduzido, passando a corresponder a apenas três dias de acréscimo no prazo para 

concessão de aviso prévio. 

9.7.11. Em decorrência da nova regra, o contratado tem direito de ser remunerado pela Administração 

contratante para fazer face aos custos com aviso de trinta dias, no primeiro ano de vigência do contrato de 

trabalho e três dias para cada ano subsequente. 

9.7.12. Dessa forma, como já mencionado acima, encerrado o primeiro ano de vigência do contrato 

administrativo, não é mais devido valor correspondente a trinta dias de aviso prévio trabalhado. 

9.7.13. Em se renovando o contrato por mais um ano, a planilha passará a conter valor correspondente a apenas 

três dias de aviso prévio, assim permanecendo até a extinção do contrato. 

9.7.14. Logo, a partir do segundo ano de vigência do contrato administrativo, a planilha deve passar a 

contemplar o acréscimo no valor correspondente a três dias. 

9.7.15. Assim, no segundo ano, o cálculo levará em consideração trinta e três dias de aviso prévio; no terceiro 

ano, trinta e seis, e assim sucessivamente, até a extinção do contrato. 

9.7.16. Pode-se concluir que o custo dos três dias que a Lei 12.506/2011 previu como direito do trabalhador 

terceirizado, deve ser pago, contudo, cabe ao contratado demonstrar, via pedido de reequilíbrio financeiro, que 

houve ‘desequilíbrio contratual’, conforme demonstraremos mais adiante (no item 10.4.7 desta instrução). 

9.7.17. No que diz respeito ao argumento da Soservi de que ela estimou o custo com o aviso prévio trabalhado 

a menor e que teria direito, por corolário, a um crédito; vale destacar o excerto do voto condutor do Acórdão 

963/2004-TCU-Plenário e que está transcrito no Manual de Orientação para Preenchimento da Planilha de 

Custo e Formação de Preços da SLTI/MPOG, p. 36: 

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, 
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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 

utilitários 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 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 

inerente aos riscos do negócio, impactando positivamente ou negativamente sobre o lucro da contratada. 

9.7.18. Dessa forma, à luz do entendimento deste TCU, conforme demonstrado nas citações e análises acima, 

não assiste razão à Soservi de que ela não deve devolver as parcelas pagas a título de aviso prévio trabalhado 

após o primeiro ano de contrato, uma vez que restou demonstrado que essa parcela não deve ser paga pela 

Administração e que, se ela planilhou esse custo a menor em planilha de preço (em sua proposta que foi 

declarada vencedora do certame), tal fato deve ser considerado como risco inerente ao negócio, 

impactando positivamente ou negativamente sobre o seu lucro. 

Destarte, como se extrai do excerto acima mencionado, encerrado o primeiro ano de 

vigência do contrato administrativo, não é mais devido valor correspondente a trinta dias de aviso 

prévio trabalhado (1,94%), mas, caso haja a renovação do contrato por mais um ano, a planilha 

deverá passar a conter valor correspondente a apenas três dias de acréscimo no prazo para 

concessão de aviso prévio, assim permanecendo até a extinção do contrato. 

Nesse passo, resta evidente que a Administração não pagará diretamente pelos encargos 

trabalhistas indicados na planilha, pois são eles de responsabilidade da contratada, sendo que 

somente interessa à contratante que haja a prestação de serviços de acordo com o pactuado. 

Conclui-se, portanto, que de acordo com o entendimento esposado no voto condutor do 

Acórdão 963/2004-TCU-Plenário, os valores correspondentes aos encargos são meras estimativas 

apresentadas pela licitante, sendo que eventuais divergências entre o apresentado e o efetivamente 

ocorrido devem ser considerados como inerente aos riscos do negócio, impactando positivamente 

ou negativamente sobre o lucro da contratada. 

Nesse aspecto, as alegações da recorrente não merecem prosperar. 

b.3) Da composição de custo para os postos de copeira 

Sobre esse item, a recorrente faz as seguintes alegações: 
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Nessa linha, advoga em sua defesa a Recorrida asseverando que: 

 

 

 

(...) 
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Acerca do assunto, trata a Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2021, registrada no MTE 

sob o nº MT000060/2021, na sua Cláusula Décima Primeira, conforme a seguir: 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GRATIFICAÇÃO A(OS) COPEIRA(OS)  

Os empregados que trabalharem em copa, preparando em grandes quantidades sendo acima de 10 (dez) garrafas 

de café e/ou chá por dia receberão 30% do salário mínimo a título de Gratificação. 

De fato, a Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria não traz expresso em que campo 

deve constar o benefício a ser pago a título de gratificação à(os) copeira(os). O fato é que se trata 

de um direito assegurado a essa categoria, nomeadamente, independentemente de constar nesse ou 

naquele campo específico. 

Ademais, como dito alhures, consoante orientação do controle externo à contratante 

interessa que haja a prestação de serviços de acordo com o pactuado, sendo que a planilha de 

formação de custos de mão de obra constitui uma ferramenta útil para a análise do preço global 

ofertado, mas não constitui em indicativos de serviços utilitários a serem pagos de acordo com a 

sua execução. 

Nesse espeque, as afirmações da Recorrente não merecem guarida. 

b.4) Benefícios x Gratificação 

No tocante a esse assunto, a recorrente afirma o seguinte: 

 

 

 

A recorrida também não se manifestou acerca da alegação da recorrente. 

Consoante expresso pela recorrente, os benefícios trabalhistas são vantagens que as 

empresas podem oferecer aos colaboradores, como uma maneira de complementar o salário de 

cada um. No Brasil, a CLT estabelece uma lista de benefícios que são obrigatórios e todas as 

organizações devem oferecer, a saber: 
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a) Vale-transporte; 

b) FGTS; 

c) Férias remuneradas; 

d) Décimo terceiro salário; 

e) Adicional noturno. 

Todos os benefícios acima mencionados compõem o pacote de benefícios básico e 

obrigatório, estabelecido pela CLT. 

Nesse aparte, os benefícios podem e devem ser vistos como uma maneira de melhorar a 

vida dos colaboradores e, ao mesmo tempo, agregar na reputação e imagem da empresa. 

Entretanto, de acordo com a cultura organizacional e os valores de uma empresa, outros 

tipos podem ser ofertados, além dos citados na CLT. 

De acordo com a CLT, o trabalhador pode receber gorjetas, que são valores extras somados 

ao salário. Essa gorjeta pode ser chamada de gratificação ou bonificação e não é obrigatória. 

Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), tanto as gratificações como as 

bonificações, integram o salário do trabalhador como “gorjetas”. Ambas configuram-se um 

pagamento feito por liberalidade do empregador, sem um limite de valor previamente estipulado 

ou mesmo instruções sobre como essas devem ser pagas, cabendo a livre escolha da empresa e 

podendo vir como forma de agradecimento ou reconhecimento por serviços ou tempo do mesmo 

prestado para a empresa. 

Nesse passo, é importante salientar que todas as gratificações ou bonificações concedidas 

deverão obrigatoriamente ser lançadas em folha de pagamento, sujeitando-se à incidência dos 

encargos sociais de INSS e FGTS. 

Ademais, vale dizer que resta assente o entendimento do Tribunal de Contas da União, que 

como regra, é possível permitir que a empresa ofertante da melhor proposta possa corrigir a 

planilha apresentada durante o certame. Vejamos: 

“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). 

No entanto, advirta-se que a Corte de Contas da União deixa claro que essa possibilidade 

não pode resultar em aumento do valor total já registrado que serviu de parâmetro comparativo 

entre os participantes. 

De igual modo, dispõe expressamente o item 7.9 do ANEXO VII-A da Instrução 

Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

– MPDG, que: 
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“7.9. Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes 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 o bastante para arcar com todos os custos da contratação;” 

No que tange a esse ponto, cumpre dizer que não cabe razão à Recorrente. 

b.5) Cotação de valores de materiais e equipamentos 

Nese ponto, transcreve-se as afirmações da recorrente logo abaixo: 

 

  

 

 

Em suas contrarrazões a Recorrida aduz que: 

 

(...) 
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(...) 

 

(...) 

 

Oportunamente, cabe ponderar que é de no mínimo se estranhar que a Recorrente acuse a 

Recorrida de prática de preços inexequíveis, uma vez que é possível notar que a diferença entre 

ambas as propostas é de apenas R$ 100,00 (cem Reais).  

b.6) Alíquotas do PIS e COFINS 

A respeito desse tópico a recorrente traz que: 

 

(...) 
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(...) 

 

 

Em sua defesa a Recorrida alega o quanto se segue: 
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Tendo em vista confirmar suas afirmações, a Recorrida colaciona a seguinte orientação do 

Tribunal de Contas da União: 
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Alega a Recorrente em suas razões que a Recorrida teria apresentado percentuais de 

Tributos de PIS e COFINS com índices inexequíveis. 

A empresa recorrida contesta as alegações afirmando que é optante do regime de tributação 

de Lucro Real não Cumulativo, dizendo que “o que diferencia os valores das empresas licitantes é 

exatamente as economias que as mesmas conseguem fazer, portanto, não seria correto cobrar PIS 

e COFINS cheios, quando não efetivamente pagamos os referidos valores”. 

Encontra-se no Caderno de Logística10, da SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO – SLTI DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – MP (p. 

113/114), que trata da Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação, as seguintes 

definições: 

“6.3.5.4.2 Regime de Tributação  

6.3.5.4.2.1 Tipos de Regimes de Tributação  

As empresas são tributadas pelos seguintes regimes de tributação: lucro real, lucro presumido ou 

ainda pelo regime unificado de tributação, denominado Simples. 

                                                           
10 https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/cadernos-de-logistica/midia/servicos_limpeza.pdf  

https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/cadernos-de-logistica/midia/servicos_limpeza.pdf
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a) Regime de tributação com base no lucro real  

O regime de tributação com base no lucro real tem como base de cálculo o imposto sobre a renda 

apurada segundo registros contábeis e fiscais efetuados sistematicamente de acordo com as leis 

comerciais e fiscais.  

As alíquotas para fins de cálculo dos tributos sob o regime de lucro real são dadas a seguir: COFINS 

– 7,60%, PIS – 1,65%. A alíquota do PIS/PASEP de 1,65% tem como fundamento legal a Lei nº 

10.637, de 30 de dezembro de 2002. Entretanto, de forma análoga devem-se observar as exceções 

previstas naquele instrumento legal, uma vez que a referida alíquota não se aplica a todas as 

empresas. 

Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002  

Art. 2º Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre a base de 

cálculo apurada conforme o disposto no art. 1º, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco 

centésimos por cento). 

(...) 

A alíquota do COFINS de 7,60% tem como fundamento legal a Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 

de 2003. Entretanto, devem-se observar as exceções previstas naquele instrumento legal, uma vez 

que a referida alíquota não se aplica a todas as empresas.  

Art. 2º Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada 

conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento).” 

Nesse diapasão, em razão das disposições das Leis nºs 10.833/2003 e 10.637/2002, que 

normatizam as contribuições tributárias, tornam-se variáveis. E, as empresas optantes pelo Lucro 

Real, tem como alíquotas de PIS e COFINS não cumulativas de 1,65% e 7,60%, respectivamente, 

ambas alíquotas, incidentes sobre o total da execução dos serviços. 

Destarte, acerca dos percentuais de custos indiretos e o lucro para provisão de tributos, 

cumpre esclarecer que todos os créditos utilizados na apuração do PIS e COFINS, ambos com 

incidência não cumulativa (Lucro Real), estão respaldados pelas referidas leis nºs 10.637/2002 e 

10.833/2003. 

Com efeito, os licitantes devem cotar os tributos nos percentuais que a legislação e demais 

atos normativos lhes impõe sobre a prestação do serviço objeto da licitação, considerando a sua 

realidade. Bem por isso, o licitante deverá obrigatoriamente observar as alíquotas as quais ele 

esteja vinculado, considerando que não há padronização de custos nem de natureza jurídica ou de 

obrigações legais para todos os licitantes. 

Destaque-se, que a empresa enquadrada no regime de incidência não cumulativo de PIS e 

COFINS não deve cotar os percentuais máximos, mas aqueles que representem a média das 

alíquotas efetivamente recolhidas nos últimos doze meses. 

Nesse caso, para a confirmação do regime a licitante deve apresentar o “Recibo de Entrega 

de Escrituração Digital do PIS/PASEP e da COFINS e os Registros Fiscais – Consolidação das 

Operações por CST. 
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A título de exemplo transcreve-se trechos do edital de Pregão Eletrônico nº 008/2017, da 

Agência Nacional de Águas (ANA), cujo objeto era a contratação de empresa especializada para 

a prestação de serviços terceirizados de copeiragem, com fornecimento de material de consumo, o 

qual trouxe o regramento para que as empresas optantes pelo regime tributário de incidência não 

cumulativa apresentassem alíquotas efetivas para PIS e COFINS, in verbis: 

“[...]  

8.17 Na formulação da proposta, a licitante deverá observar o regime de tributação ao qual está 

submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre seu 

faturamento, conforme Decreto do Distrito Federal nº 25.508, de 19 de janeiro de 2005, e Leis nºs 

10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (Acórdão TCU nº 

2647/2009-Plenário).  

8.18 A licitante deverá comprovar por meio de documentação hábil o seu regime de tributação, a 

fim de que se possa certificar que as alíquotas do PIS e da COFINS consignadas na planilha 

conferem com sua opção tributária.  

8.19 Para as licitantes tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e de COFINS 

não será admitida, em nenhuma hipótese, a cotação do percentual integral das alíquotas relativas 

a PIS (1,65%) e COFINS (7,60%), tendo em vista que as Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 

2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 permitem o desconto de créditos apurados com base em 

custos, despesas e encargos da pessoa jurídica pagos em etapas anteriores, fazendo com que o valor 

do tributo efetivamente recolhido, em relação ao faturamento, seja inferior à alíquota dessas 

contribuições.  

8.20 As licitantes tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem 

cotar os percentuais que representem a média das alíquotas efetivamente recolhidas nos 12 (doze) 

meses anteriores à apresentação da proposta, apurada com base nos dados da Escrituração Fiscal 

Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e para a COFINS (EFD-Contribuições), cujos 

respectivos registros deverão ser remetidos juntamente com a proposta e as planilhas. 

8.21 Caso a licitante tenha recolhido tributos pelo regime de incidência não-cumulativa em 

apenas alguns meses do período que deve ser considerado para o cálculo do percentual médio 

efetivo 12 (doze) meses anteriores à data da proposta, poderá apresentar o cálculo considerando 

apenas os meses em que houve recolhimento. [...]” 

Nessa toada, a definição do percentual máximo para o regime de incidência não cumulativa 

(Lucro Real), considera-se a totalidade dos tributos (7,60% para a COFINS e 1,65% para o PIS). 

Porém, as empresas não recolhem a totalidade dessas alíquotas, mas a média dos últimos meses, 

que são variáveis em virtude dos cálculos dos tributos em questão (débitos-créditos) que sofrem 

mudanças, para menor ou para maior a cada mês, em razão das receitas e das despesas. 

Assim sendo, cumpre frisar que as alíquotas são percentuais máximos (1,65% para PIS e 

7,60 % para COFINS). Logo, se as empresas do Lucro Real tivessem que pagar esses percentuais, 

as que pudessem, voltariam para o Lucro Presumido (0,65% para o PIS e 3% para a Cofins), estes 

sim, são fixos. Como as empresas do Lucro Real têm créditos para abater, raramente pagam 

os percentuais máximos. 

Destarte, as empresas optantes pelo regime tributário do Lucro Real (regime não 

cumulativo para o PIS e a Cofins) não tem obrigação de cotar em suas propostas o percentual 

máximo, mas, sim, o percentual médio. 
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Acerca do tema, vale também colacionar a jurisprudência do TCU, expressa no Acórdão 

nº 1753/2008 Plenário - TCU, a seguir: 

“PIS e COFINS 

76. A Contribuição para PIS/COFINS possui duas regras gerais de apuração: incidência não 

cumulativa e incidência cumulativa.  

77. No regime de incidência cumulativa, a base de cálculo é o total das receitas da pessoa jurídica, 

sem deduções em relação a custos, despesas e encargos. Nesse regime, as alíquotas da Contribuição 

para PIS/PASEP e da COFINS são, respectivamente, de 0,65% e 3,00%.  

78. As pessoas jurídicas de direito privado, e as que lhe são equiparadas pela legislação do imposto 

de renda, que apuram o IRPJ com base no lucro presumido ou arbitrado, estão sujeitas à incidência 

cumulativa.  

79. No regime de não cumulatividade do PIS e COFINS, instituído pelas leis nºs 10.637/2002 e 

10.833/2003, permite-se o desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos 

da pessoa jurídica. Nesse regime, as alíquotas da contribuição para PIS/PASEP e da COFINS 

são, respectivamente, de 1,65% e 7,60%.  

80. Cabe mencionar que, de acordo com a Secretaria da Receita Federal, as empresas tributadas 

com base no lucro real estão sujeitas à incidência não cumulativa, exceto: as instituições 

financeiras, as cooperativas de crédito, as pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização 

de créditos imobiliários e financeiros, as operadoras de planos de assistência à saúde, as empresas 

particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores de que trata a Lei nº 

7.102/1983, e as sociedades cooperativas (exceto as sociedades cooperativas de produção 

agropecuária e as sociedades cooperativas de consumo).  

81. Dessa forma, verifica-se que, quanto aos serviços de vigilância, as empresas estão sujeitas à 

incidência cumulativa, entretanto, em relação aos serviços de limpeza e conservação, as empresas 

podem estar sujeitas à incidência cumulativa ou a não cumulativa.  

82. Com base nas considerações feitas acima, adotamos para os serviços de vigilância as alíquotas 

de 0,65% (PIS) e 3,00% (COFINS) e para os serviços de limpeza, mesmo considerando que a 

maioria das empresas prestadoras desse serviço são tributadas com base no lucro presumido, 

definimos a alíquota de até 1,65% (PIS) e 7,60% (COFINS), assegurando a participação nos 

certames licitatórios de empresas tributadas pelo lucro real.” 

Logo, diante do estudo do caso, percebe-se claramente que as alegações da empresa 

recorrente não possuem qualquer substrato fático/legal, visto que a proposta de preço da recorrida 

obedeceu a todos os ditames do edital e seus anexos, bem como, a legislação pertinente, que dispõe 

sobre a planilha de custos e formação de preços. 

Ademais, a empresa Recorrida trouxe aos autos, juntamente com a proposta de preços 

realinhada e a planilha de composição de custos, o recibo de entrega de escrituração fiscal 

digital – contribuições,  do qual consta o regime de apuração não-cumulativo. 

Isto posto, nesse quesito não emerge razão às alegações da Recorrente. 

3.2 – Das alegações da empresa Tropical Comércio e Serviços Ltda  

a) Preços irrisórios e simbólicos 
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A Recorrente alega em suas razões recursais que: 

 

 

 

 

Nesse aporte, a Recorrente junta à suas razões dois orçamentos com o intuito de combater 

os preços dos materiais ofertados pela Recorrida. 

A Recorrida rebate os argumentos expendidos pela Recorrente conforme a seguir: 

 

Para ilustrar o presente caso, é importante trazer à baila decisão do Poder Judiciário a 

seguir: 

AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO CONTRA DECISÃO 

MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. [...]. 

ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA RÉ PRATICOU CONCORRÊNCIA DESLEAL EM 

LICITAÇÃO PÚBLICA, PRATICANDO PREÇO ABAIXO DE CUSTO. AUTORA, SEGUNDA 

COLOCADA NO CERTAME, QUE OBJETIVA O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS, BEM COMO PELOS DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. PROVA PERICIAL QUE AFASTA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NÃO 

COMPROVAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL OU INFRAÇÃO À ORDEM 

ECONÔMICA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA, 

QUAL SEJA, A PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, CONFORME 

PRECEITUA O ARTIGO 333, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. 

ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL ACERCA DO TEMA. R. SENTENÇA QUE SE 
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MANTÉM. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DO ART. 557 

DO CPC C/C ART. 31, INCISO VIII, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL. 

AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO QUE JUSTIFIQUE A SUA REVISÃO. NEGO 

PROVIMENTO AO RECURSO (fl. 703).  

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Nas razões do recurso especial, aponta a parte 

recorrente ofensa ao disposto nos arts. 535 do Código de Processo Civil, 20 e 21, VIII, da Lei 

8.884/84 e 48, II, e 96, I, da Lei 8.666/93. Contrarrazões ao recurso especial às fls. 786-793. É o 

relatório. Decido. 2. A irresignação não prospera. [...]. 3. Quanto ao argumento de que "houve prática 

de concorrência desleal pela recorrida, em razão de esta ter oferecido preço excessivamente baixo 

em relação aos demais concorrentes", o Tribunal de origem, ao apreciar a questão, deixou 

consignado: O perito judicial esclarece, às fls. 476/479, que "Na 2ª abertura de envelopes restou 

constatado que a empresa Autora IBG reduziu a sua pedida em 14,8%, ao passo que a Ré WHITE 

MARTINS imprimiu o índice de 53%; (...) A margem de lucro de cada empresa, na prática, está 

relacionada a uma multiplicidade de fatores. [...] Sob os auspícios da análise relativizada 

empreendida, restou observado que alguns itens foram ofertados abaixo do preço médio de mercado 

pela Ré WHITE MARTINS (...), ao passo que alguns foram praticados por ambas as empresas (...) 

Em todas as incidências mútuas, a Ré WHITE MARTINS ofereceu preços abaixo daqueles 

apresentados pela IBG, revelando política comercial com alto grau de agressividade." Ora, a Lei 

considera como infração à ordem econômica a venda injustificada de mercadoria abaixo do preço 

de custo. No caso em análise, a empresa ré abaixou os seus preços, mas os manteve acima do custo, 

auferindo lucro na execução do contrato segundo apurado pelo perito. Com efeito, na licitação por 

menor preço o fator preponderante para a escolha da proposta mais vantajosa é o preço. Como bem 

salientado na sentença, "as empresas têm a liberdade de calcular os preços dos produtos com base 

em sua margem de lucro sem que isso necessariamente caracterize uma concorrência desleal. Tanto 

que a Autora praticou preço abaixo do mercado em diversos produtos também." [...] Não consta nos 

autos prova de que a empresa ré não cumpriu o contrato na forma como foi firmado, ou seja, que 

houve aumento de preço durante o cumprimento do contrato. Pelo contrário, a empresa ré afirma 

que o contrato foi cumprido integralmente. Desse modo, a empresa autora não se desincumbiu do 

ônus que lhe competia, qual seja a prova do fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

artigo 333, I do CPC (fls. 706-707). Para se concluir de modo diverso, seria necessária a reapreciação 

do suporte fático-probatório dos autos. Incide, por conseguinte, o óbice da Súmula 7/STJ: "A 

pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Ante o exposto, nego 

provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2013. Ministro Luis 

Felipe Salomão Relator. (STJ. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 29/10/2013). (Destacou-se). 

Quanto ao argumento de que a Recorrida ofereceu produtos com preço excessivamente 

baixo em relação aos demais concorrentes, segundo o entendimento jurisprudencial, a margem de 

lucro de cada empresa, na prática, está relacionada a uma multiplicidade de fatores, sendo que as 

empresas têm a liberdade de calcular os preços dos produtos com base em sua margem de lucro 

sem que isso necessariamente caracterize uma concorrência desleal. 

Portanto, não resultando em dano ao dinheiro público, mas, ao contrário, larga economia, 

nem emergindo dos autos flagrante ilegalidade (fraude), extrapola a competência do SENAR/MT 

a apuração de eventuais práticas empresariais hipoteticamente violadoras da legislação que regula 

o mercado concorrencial (dumping e/ou concorrência desleal), especialmente quando não 

demonstradas (apenas alegadas) em processo administrativo. 

Nesse aspecto, a irresignação da Recorrente não prospera. 

b) Irregularidades nas planilhas 
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Sobre esse assunto já foi tratado anteriormente no item b.3, onde a Recorrida se defendeu 

asseverando que: 

 

 

 

(...) 

 

Demais disso, como tratado anteriormente, a orientação do controle externo é de que à 

contratante interessa que haja a prestação de serviços de acordo com o pactuado, sendo que a 

planilha de formação de custos de mão de obra constitui uma ferramenta útil para a análise do 

preço global ofertado, mas não constitui em indicativos de serviços utilitários a serem pagos de 

acordo com a sua execução. 

Nesse sentido, as afirmações da Recorrente não merecem prosperar. 

3.3 – Das alegações da empresa Seta Serviços e Terceirizações Ltda EPP 
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A empresa Seta se limitou à síntese recursal ofertada ao final da sessão licitatória, onde 

afirma que “quanto ao credenciamento da empresa TROPICAL: Carta de Credenciamento em 

cópia simples, descumprindo o item 7.1.2 alínea “b” e “c”, e item 7.2; e contra a composição dos 

custos da planilha realinhada da empresa declarada vencedora” 

Todavia, ainda que a mesma não tenha apesentado razões de recurso, será analisada os 

motivos expostos na síntese e decidido fundamentadamente. 

Estabelece o item 7.1.2, alínea “c” do edital que: 

7.1.2. Se Procurador ou Credenciado: 

(...) 

c) Procuração (Pública ou Particular com firma reconhecida) OU Carta de Credenciamento 

(Anexo IV) – em que se concedem poderes para praticar em nome da licitante todos os atos 

pertinentes ao Pregão. 

Os argumentos expendidos pela Recorrente não merecem prosperar, uma vez que a 

empresa apresentou Procuração concedendo poderes à Srª Priscila Consani das Mercês e 

Credenciamento da Srª Thalya Kelly da Conceição nos termos do edital, haja vista que este não 

exige maiores formalidades para sua apresentação. 

Quanto a composição de custos da empresa vencedora já foi tema tratado anteriormente. 

Em resumo, a orientação do controle externo é de que à contratante interessa que haja a 

prestação de serviços de acordo com o pactuado, sendo que a planilha de formação de custos de 

mão de obra constitui uma ferramenta útil para a análise do preço global ofertado, mas não 

constitui em indicativos de serviços utilitários a serem pagos de acordo com a sua execução. 

  Assim sendo, as afirmações da Recorrente não merecem guarida. 

3.4 – Das alegações da empresa Milleniun Terceirizada Ltda 

Da mesma sorte que a empresa anteriormente mencionada, a empresa licitante Milleniun 

Terceirizada Ltda também se restringiu à síntese de recuso manifestada ao final da sessão pública, 

na qual assevera que: “Inabilitação e a planilha realinhada da empresa vencedora”, não 

apresentando posteriormente as razões recursais.  

Outrossim, serão analisados os motivos manifestados em momento oportuno, qual seja, da 

declaração do vencedor do certame, para decisão fundamentada. 

Nesse ponto, é importante dizer que caso não haja a imediata manifestação, composta de 

determinada motivação, decairá o interessado do respectivo direito (trata-se de preclusão 

instantânea, ipso facto). Assim feito, será concedido ao licitante recorrente o prazo legal para 

apresentação de suas razões escritas.  
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Porém, segundo JORGE ULISSES JACOBY
11, “Não basta, portanto, declarar o interesse em 

recorrer; é indispensável que o licitante indique expressamente o motivo, a razão do seu 

inconformismo; o erro ou a ilegalidade que o pregoeiro ou a equipe de apoio cometeu.” 

No presente caso, verifica-se que a Recorrente se manifestou dentro do prazo legal, no 

entanto, declinou a síntese recursal manifestamente genérica e incongruente, sem fundamentar o 

motivo da razão da insurgência, que justifica a impugnação da r. decisão recorrida. 

Dessa sorte, em sede de admissibilidade, o recurso apresentado pela licitante não merece 

ser conhecido. 

3.6 – Da (in)exequibilidade da proposta 

Conceitua-se como inexequível ou inviável a proposta cujos termos não são suportáveis 

pelo proponente, ou seja, ele compromete a sua palavra, mas não terá condições de mantê-la ao 

longo da execução do ajustado, sendo que, muitas vezes, sequer consegue dar início à execução. 

Segundo as lições de JESSÉ TORRES12, preço inexequível 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. 

De outra banda, MARÇAL JUSTEN FILHO adota posicionamento distinto em relação a 

este problema, considerando que “a questão fundamental não reside no valor da proposta, por mais 

ínfimo que o seja ¾ o problema é a impossibilidade de o licitante executar aquilo que ofertou.”13 

O autor conclui esse pensamento ponderando que não compete à Administração fiscalizar a 

atividade empresarial, ou seja, a decisão de receber lucros ou arcar com prejuízos é da empresa. 

Destarte, proposta inexequível é aquela que se demonstra inviável tecnicamente ou cujo 

valor sequer cobre os custos de produção ou execução e, sobretudo, não pode ser mantido sem 

prejuízo para a qualidade e o perfeito cumprimento das obrigações contratuais assumidas.  

Nesse contexto vale transcrever o precedente em destaque no Informativo de Licitações e 

Contratos nº 75/2011 do TCU, logo abaixo: 

“Pregão para contratação de serviços: por constituir presunção relativa, suposta 

inexequibilidade de proposta comercial de licitante não autoriza imediata desclassificação, 

excetuando-se situação extremas nas quais a Administração Pública se veja diante de preços 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero.  

                                                           
11 JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 6.  ed. 

ver. atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 528, 529 e 533. 
12 Comentários..., p. 498. 
13 Comentários..,.p..455. 
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Representação trouxe ao conhecimento do Tribunal potenciais irregularidades no edital do Pregão 

Eletrônico nº 9/2011, conduzido pelo Ministério da Previdência Social - (MPS), no qual objetivou 

contratar empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, incluindo as 

atividades de operacionalização, execução, acompanhamento e finalização dos mesmos, com 

abrangência nacional, em regime de empreitada por preço unitário. Para o relator, a controvérsia 

principal trazida aos autos cingiu-se à regra editalícia que levaria à desclassificação das propostas 

que apresentassem desconto superior a 30% do orçamento elaborado pelo Ministério da Previdência 

Social. Consoante o relator, após revisão do arcabouço legal das normas regentes do assunto, não 

haveria nenhum dispositivo que autorizaria o estabelecimento de critério de aceitabilidade de preço 

mínimo para o caso de serviços comuns. Todavia, a Instrução Normativa nº 2/2008 da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(IN/SLTI nº 2/2008) trataria da questão em seu art. 29, a qual deveria, então, ser interpretada a partir 

dos dispositivos legais de referência (inc. X do art. 40, § 3º do art. 44 e inc. II do art. 48, todos da 

Lei 8.666/1993). Nesse quadro, consignou que, apesar de o § 5º do art. 29 da IN/SLTI nº 2/2008 dar 

possibilidade de desclassificação imediata de propostas a partir da ocorrência das condições lá 

estabelecidas, ‘em licitação para contratação de serviços comuns, como é o caso, a Lei de Licitações 

não define critérios objetivos para aferição da exequibilidade das propostas’. Caberia, então, ao 

administrador público exercer tal tarefa com cautela, ‘sob pena de eliminar propostas exequíveis que 

à primeira vista se mostrem inviáveis, em descompasso com a busca pela proposta mais vantajosa 

e, por consequência, com o princípio da economicidade’. Assim, exceto em situações extremas 

nas quais a instituição contratante se veja diante de preços simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, a teor do § 3º do art. 44 da Lei 8.666/1993, a norma não teria outorgado à comissão 

julgadora, ou ao pregoeiro, poder para desclassificar propostas, sem estar demonstrada, no 

procedimento licitatório, a incompatibilidade entre os custos dos insumos do proponente e os 

custos de mercado, bem como entre os seus coeficientes de produtividade e os necessários à 

execução do objeto. Destacou, ainda, que ‘embora a Lei não defina parâmetro do que seja 

irrisório ou simbólico, cabe ao intérprete firmar tal juízo no caso concreto, em atenção ao 

princípio da razoabilidade’, sendo certo que ‘uma proposta nessa condição há de apresentar 

preços deveras destoantes da realidade, em respeito à própria adjetivação utilizada pela 

norma, não se podendo afastar, de plano, por exemplo, propostas cujos preços representem 

pouco menos de 70% do valor orçado pela Administração’. Assim, a despeito das disposições 

constantes do § 5º do art. 29 da IN/SLTI nº 2/2008, propostas supostamente inexequíveis não 

poderiam ser desclassificadas de maneira imediata, excetuando-se as situações extremas previstas 

no § 3º do art. 44 da Lei 8.666/1993 (preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero). Por conseguinte, 

além de outras irregularidades, por conta da adoção indevida de critério de desclassificação de 

propostas de várias licitantes, as quais não teriam tido sequer oportunidade para tentar evidenciar a 

factibilidade de suas propostas, votou o relator pela procedência da representação e por que se 

determinasse ao MPS, com relação ao Pregão Eletrônico nº 9/2001, a adoção de medidas com vistas 

à sua anulação, em face dos vícios de legalidade apurados, sem prejuízo, ainda, de se determinar ao 

órgão medidas corretivas para suas futuras licitações. Nos termos do voto do relator, o Plenário 

manifestou sua anuência. Precedentes citados: Acórdãos nos 559/2009, da 1ª Câmara, 697/2006 e 

363/2007, ambos do Plenário. Acórdão n.º 2068/2011-Plenário, TC-015.709/2011-6, rel. Min. 

Augusto Nardes, 10.08.2011.” 

Nessa linha, diversos precedentes do TCU refutam posturas excessivamente formalistas 

para desclassificar propostas competitivas, conforme se vê dos seguintes exemplos: 

O Regulamento de Licitações dos serviços sociais autônomos guarda semelhança com a Lei 

de Licitações e Contratos no que se refere à análise de exequibilidade de preços, aplicando-se 

a Súmula 262 do TCU, segundo a qual a análise de propostas conduz a uma presunção relativa 

de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de 

demonstrar a exequibilidade da sua proposta. (Acórdão 6439/2011-1ª Câmara, Rel. Ministro 

AUGUSTO SHERMAN). (Destacou-se) 

É possível o aproveitamento de propostas com erros materiais sanáveis, que não prejudicam o teor 

das ofertas, uma vez que isso não se mostra danoso ao interesse público ou aos princípios da 
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isonomia e da razoabilidade. (Acórdão 187/2014 – Plenário, Rel. Min. VALMIR CAMPELO). 

Na condução de licitações, falhas sanáveis, meramente formais, identificadas na documentação das 

proponentes não devem levar necessariamente à inabilitação ou à desclassificação, cabendo à 

comissão de licitação promover as diligências destinadas a esclarecer dúvidas ou complementar o 

processamento do certame (art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993). (Acórdão 3340/2015-Plenário, Rel. 

Ministro BRUNO DANTAS). 

A existência de erros materiais ou de omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não 

enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração contratante 

realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado 

o valor global proposto. Cabe à licitante suportar o ônus decorrente do seu erro, no caso de a 

Administração considerar exequível a proposta apresentada. (Acórdão 2546/2015-Plenário, 

Rel. Ministro ANDRÉ DE CARVALHO). (Destacou-se) 

No dizer de LUIZ CLÁUDIO DE AZEVEDO CHAVES
14: 

“Certo, portanto, é que a inexequibilidade somente ensejará a desclassificação da proposta se 

ficar demonstrado que a mesma não é suportável pelo proponente (inexequibilidade absoluta). 

Se, ao contrário, restar demonstrado que, a despeito da formação de preços abaixo do custo 

de execução, o proponente tem condições de suportar a execução (inexequibilidade relativa), 

a proposta deve ser mantida válida no certame. 

O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento no mesmo sentido, 

reconhecendo que não se pode presumir a inexequibilidade de uma proposta, sem que haja 

oportunidade para o licitante demonstrar a viabilidade da sua proposta, ipsis litteris: 

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA INEXEQUÍVEL. 

ART. 48, I E II, § 1º, DA LEI 8.666/93. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE 

COMPROVAÇÃO PELO LICITANTE DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A questão controvertida consiste em saber se o não atendimento dos critérios 

objetivos previstos no art. 48, I e II, § 1º, a e b, da Lei 8.666/93 para fins de análise do caráter 

exequível/inexequível da proposta apresentada em procedimento licitatório gera presunção absoluta 

ou relativa de inexequibilidade. 2. A licitação visa a selecionar a proposta mais vantajosa à 

Administração Pública, de maneira que a inexequibilidade prevista no mencionado art. 48 da Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos não pode ser avaliada de forma absoluta e rígida. Ao 

contrário, deve ser examinada em cada caso, averiguando-se se a proposta apresentada, embora 

enquadrada em alguma das hipóteses de inexequibilidade, pode ser, concretamente, executada pelo 

proponente. Destarte, a presunção de inexequibilidade deve ser considerada relativa, podendo 

ser afastada, por meio da demonstração, pelo licitante que apresenta a proposta, de que esta é 

de valor reduzido, mas exequível. 3. Nesse contexto, a proposta inferior a 70% do valor orçado 

pela Administração Pública (art. 48, § 1º, b, da Lei 8.666/93) pode ser considerada exequível, 

se houver comprovação de que o proponente pode realizar o objeto da licitação. [...] a 

vencedora do certame “demonstrou que seu preço não é deficitário (o preço ofertado cobre o 

seu custo), tendo inclusive comprovado uma margem de lucratividade”. [...] (STJ - REsp: 965839 

SP 2007/0152265-0, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 15/12/2009, T1 – 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2010). 

Nos termos da Súmula 262 do TCU: “O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, 

alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade 

de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a 

exequibilidade da sua proposta.” 

                                                           
14 https://www.blogjml.com.br/?area=artigo&c=ddcd47f49252976ae84958b602bda109  

https://www.blogjml.com.br/?area=artigo&c=ddcd47f49252976ae84958b602bda109
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No mesmo sentido, MARÇAL JUSTEN FILHO explana que “existe grande dificuldade prática 

na identificação do patamar mínimo de inexequibilidade. A Administração não dispõe de 

condições precisas e exatas sobre os custos do particular, o que torna a discussão sempre muito 

problemática”15 

Na mesma ótica admite o TCU que “(...) a apreciação da exequibilidade de propostas não 

é tarefa fácil, pois há dificuldades em se fixar critérios objetivos para tanto e que não comprometam 

o princípio da busca da proposta mais vantajosa para a administração16. ” 

Outrossim, cabe colacionar excerto de decisão proferida pelo TCE/MG, conforme se segue: 

RECURSO ORDINÁRIO. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA. 

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. IRREGULARIDADE GRAVE. MULTA. DANO 

AO ERÁRIO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. INVIABILIZAÇÃO DA 

AMPLA DEFESA. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A DESCLASSIFICAÇÃO DE FORMA 

PEREMPTÓRIA DE PROPOSTA EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, SEM 

OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL E SEM COMPROVAÇÃO DE 

QUE A PROPOSTA SERIA INEXEQUÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 48  A LEI Nº 8.666, 

DE 1993, CONSTITUI IRREGULARIDADE GRAVE. 2. A MULTA APLICADA PELO 

TRIBUNAL É LEGAL E O SEU VALOR PROPORCIONAL, EM FACE DA GRAVIDADE DA 

CONDUTA APENADA. 3. SE A QUESTÃO DO POSSÍVEL DANO AO ERÁRIO NÃO FOI 

SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO, VIABILIZANDO A AMPLA DEFESA, A 

DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO DEVE SER AFASTADA. 4. DÁ-SE PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO, EXCLUINDO-SE A DETERMINAÇÃO DE 

RESSARCIMENTO AOS COFRES MUNICIPAIS. (TCE-MG - RO: 942155, Relator: CONS. 

GILBERTO DINIZ, Data de Julgamento: 03/05/2017, Data de Publicação: 02/06/2017). 

Por essa razão apoia-se na doutrina de MARÇAL JUSTEN FILHO,17 que preleciona:  

“Se os dados disponíveis no âmbito da Administração induzirem à inexequibilidade, o pregoeiro 

deverá solicitar esclarecimentos complementares ao licitante. Deverá indagar os custos diretos e 

indiretos, inclusive solicitando o imediato encaminhamento de planilhas (o que poderá ser 

obrigatório em determinados casos, tal como abaixo apontado). Se o licitante não lograr apresentar 

uma explicação razoável, deverá produzir-se a desclassificação de sua proposta. Afinal, a ignorância 

do licitante quanto aos custos e outras informações pertinentes à execução da proposta é um forte 

indicativo de que a execução do contrato é incerta ou dependerá de variáveis fora do controle do 

licitante. ” 

Nesse sentido, o pregoeiro solicitou a apresentação da proposta de preços realinhada 

acompanhada da planilha de composição de custos devidamente ajustadas, com vistas a análise e 

comprovação de que o vencedor tem condições efetivas de executar o objeto pelo custo total 

apresentado. 

                                                           
15 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: RT, 2014, p. 870. 
16 TCU. Acórdão 2143/2013. Plenário. 
17 JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão. Comentários..., p. 369 e 370 
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Em complemento, também ensina CAROLINE RODRIGUES DA SILVA
18 que: 

“Por fim, qualquer desclassificação de propostas demanda motivação processual. Se inexequível, 

em função de ser uma exceção e medida extrema a desclassificação, além da farta motivação, deve 

ser precedida de diligências adequadas, com possibilidade de comprovação pelo licitante, mediante 

planilhas e documentos, de que possui condições de executar o objeto. Quando se trata de 

inexequibilidade, toda cautela é necessária”. 

Sem embargo, é importante ressaltar que é pacífico na jurisprudência do TCU que a 

planilha de custos possui caráter acessório, subsidiário, numa licitação em que o critério de 

avaliação das propostas é o de menor valor global.  

Assim, tendo em vista o caráter acessório das planilhas orçamentárias, harmonizando-se os 

princípios do julgamento objetivo e do princípio da vinculação ao instrumento convocatório com 

a busca pela proposta mais vantajosa e a necessidade de utilização do formalismo moderado, 

entende-se possível a correção de erros formais e materiais de fácil constatação nas planilhas de 

custos, em todas as modalidades de licitação, desde que não haja alteração do valor global da 

proposta e essa se mantenha exequível.  

Por fim, é de se notar que as recorrentes não logram êxito em comprovar a 

insuficiência dos preços ofertados pela empresa vencedora para a cobertura dos custos 

decorrentes da contratação, afastando, assim, a alegação de inexequibilidade da mesma. 

4. Da conclusão 

Diante de todo o exposto, tendo-se por fundamento os dispositivos constantes do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, os termos do instrumento convocatório, os 

princípios gerais que regem as licitações públicas, as orientações do Controle Externo, a 

jurisprudência pátria e a melhor doutrina, resolve: 

1) CONHECER do(s) recurso(s) interposto(s) pela(s) empresa(s) METTA SERVICE 

SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA; TROPICAL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA e SETA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA EPP, para no mérito 

NEGAR PROVIMENTO 

2) NÃO CONHECER das razões de recurso apresentadas pela empresa MILLENIUN 

TERCEIRIZADA LTDA, uma vez que declinou a síntese recursal manifestamente 

genérica e incongruente, deixando de fundamentar o motivo da razão da insurgência. 

3) MANTER inalterada a decisão tomada na sessão pública do Pregão Presencial nº 

033/2021/SENAR/MT, que declarou a empresa MÁXIMA TERCEIRIZAÇÕES DE 

SERVIÇOS LTDA, que ofertou o menor preço, vencedora do certame. 

                                                           
18 https://www.jmleventos.com.br/pagina.php?area=coluna-juridica&acao=download&dp_id=145  

https://www.jmleventos.com.br/pagina.php?area=coluna-juridica&acao=download&dp_id=145
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Destarte, submete-se a presente Manifestação à apreciação do Presidente do Conselho 

Administrativo do SENAR/MT, para retificação ou ratificação da decisão. 

Cuiabá(MT), 24 de junho de 2021 

 
(Original assinado) 

JOSÉ PAULO SOUZA SANTOS 

Pregoeiro 

SENAR/MT 

 
(Original assinado) 

ALINE ANNE MOREIRA LIMA 

Equipe de Apoio 

SENAR/MT 

(Original assinado) 

FERNANDA BRITO DOS REIS 

Equipe de Apoio 

SENAR/MT 
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Pregão Presencial nº 033/2021/SENAR-MT  

Processo n°: 8478/2020 

Assunto: Decisão em Recurso Administrativo. 

 

 

Da decisão. 

Acolho, na integralidade, as razões apresentadas na Manifestação nº 

009/2021/CPL/SENAR-MT, exarada pela Comissão Permanente de Licitação do SENAR/MT, por 

seus próprios fundamentos, adotando as razões apresentadas, razão pela qual decido:  

I) CONHECER do(s) recurso(s) interposto(s) pela(s) empresa(s) METTA 

SERVICE SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA; TROPICAL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA e SETA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA EPP, para no mérito NEGAR 

PROVIMENTO. 

II) NÃO CONHECER das razões de recurso apresentadas pela empresa 

MILLENIUN TERCEIRIZADA LTDA, uma vez que declinou a síntese recursal manifestamente 

genérica e incongruente, deixando de fundamentar o motivo da razão da insurgência. 

III) MANTER inalterada a decisão tomada na sessão pública do Pregão Presencial 

nº 033/2021/SENAR/MT, que declarou a empresa MÁXIMA TERCEIRIZAÇÕES DE 

SERVIÇOS LTDA, que ofertou o menor preço, vencedora do certame. 

Encaminhem-se os autos à Comissão Permanente de Licitação do SENAR/MT para 

as providências de estilo. 

É como decido. 

Dê ciência aos interessados. 

Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2021 

 

 

(Original assinado) 

NORMANDO CORRAL 
Presidente do Conselho Administrativo 

SENAR/MT 

 


