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Visualização de Recursos, ContraRazões e Decisões
CONTRA RAZÃO :
AO
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV
Ilmo. Sr. Pregoeiro.
Ref.: PE nº 02/2017
Processo Administrativo nº 2851/2016
Assunto: Contrarrazões
LIONS SERVIÇOS INTELIGENTES LTDAME, já qualificada nos autos do processo licitatório em epígrafe, vem à
presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu representante legal, tempestivamente, apresentar
CONTRARRAZÕES aos recursos administrativos apresentados pelas empresas J MACEDO PEREIRAME e R M DE
ALMEIDA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, aduzindo para tanto o que segue.
I – DO OBJETO LICITADO
Cuidase de procedimento licitatório por meio do qual este r. Conselho Federal de Medicina Veterinária objetiva a
contratação de empresa para “a prestação de serviços de Garçom/Garçonete, Copeiro(a) e Cozinheiro(a), a ser
executado de forma contínua, em cessão de mão de obra e fornecimento de uniforme, para atender às
necessidade do CFMV”
II – SÍNTESE DO RECURSO
As Recorrentes apresentam objeção à classificação/habilitação da Recorrida em relação aos itens 01, relacionado
ao posto de Garçom/Garçonete.
As empresas J MACEDO e R M DE ALMEIDA alega que a Recorrida deixou de cotar o plano de saúde prevista na
CCT 2016 firmada entre o SINDISERVIÇOSDF e o SEACDF. O custo com a inclusão seria de R$ 160,00 (cento e
sessenta reais) por mês, sendo que a omissão dessa cotação OBRIGATÓRIA na proposta ensejaria uma
“concorrência desleal”, pois possibilitou a cotação de valores menores em relação às demais concorrentes.
Além disso, fundamental que houve erro no cálculo dos encargos sociais. A empresa R M DE ALMEIDA aduz que a
Recorrida não cotou o percentual mínimo de que trata a Cláusula Septuagésima Quarta da CCT obreira. Por sua
vez, a empresa J MACEDO alega que a provisão mensal para o aviso prévio do colaborador está errada, pois o
montante cotado foi de 0,10% enquanto o percentual correto seria de 1,94%.
Sob esses fundamentos as Recorrentes afirmam que a proposta vencedora seria inexequível, o que conduz à
desclassificação da Recorrida.
Sem razão às Recorrentes.
II – DOS ENCARGOS FIXADOS EM CCT
Quanto ao argumento de não observância, pela Recorrida, do percentual mínimo previsto na CCT obreira para os
encargos sociais, vêse de maneira bastante clara que a jurisprudência do Eg. TCU é pacífica no sentido de que a
Administração Pública não está vinculada ao cumprimento das cláusulas das Convenções Coletivas que não
tratem de obrigações trabalhistas. É ler a jurisprudência:
“7. Tal entendimento, aliás, vai ao encontro da intelecção dada à matéria por este Tribunal, que entende indevida
a fixação de percentual, ainda que mínimo, para encargos sociais e trabalhistas, os quais oneram, sobremodo, o
preço de serviços (e.g. Acórdãos 1.699/2007 e 2.646/2007, do Plenário, e Acórdão 372/2011, da 2ª Câmara).
(...)
23. De qualquer sorte, a despeito das fragilidades constatadas na condução do procedimento licitatório, a análise
empreendida pela Selog abordou aspecto de suma importância à formação do meu convencimento sobre o
mérito desta representação, tendo a unidade técnica destacado que, na ata da sessão pública, mais de 150
lances foram formulados por 19 empresas que enviaram propostas, dando conta, ainda, de que o valor da
proposta da licitante vencedora teve por base o valor mínimo definido na Convenção Coletiva da Categoria,
contemplando encargos sociais e trabalhistas no patamar de 68,77% e custos indiretos, tributos e lucro no de
10,65%.
24. Nesse ponto, importa destacar que a aceitação da proposta da ZC Conservação e Limpeza Ltda., formulada
com percentual de encargos trabalhistas abaixo de 78,46%, evidencia o acatamento e a observância, por parte
do CNPq, às prescrições da IN SLTI/MPOG e ao entendimento deste Tribunal, no sentido de que a administração
pública não está vinculada ao cumprimento de cláusulas de Convenções Coletivas de Trabalho, excetuadas as
alusivas às obrigações trabalhistas.
25. Vêse, pois, que a apreciação do mérito desta representação perpassa forçosamente pela supremacia do
interesse público, traduzido, no caso, pela preservação da contratação já em curso, em vista do caráter de
essencialidade dos serviços nela abrangidos.” (003.123/20146. Acórdão 1407/2014 – Plenário, Ministro
Substituto André Luís de Carvalho. Data da sessão 28/05/2014)
Destaquese, ainda, que o TCU considera ilegal a disposição da CCT que trata sobre os encargos mínimos para
fins licitatórios:
Acórdão TCU nº 732/2011 – Segunda Câmara “(...) Voto do Ministro Relator (...) 6. No mesmo sentido, a
jurisprudência desta Corte de Contas reprova esse tipo de exigência, conforme se depreende dos Acórdãos
657/2004, 1.699/2007 e 650/2008 e 381/2009, todos do Plenário, entre outros. Por oportuno, reproduzo o
seguinte excerto do Voto condutor do Acórdão 381/2009 Plenário, in verbis: 45. ESTE TRIBUNAL, AO ABORDAR
A QUESTÃO (ACÓRDÃO 657/2004PLENÁRIO), ENTENDEU QUE A PREVISÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO PARA OS
ENCARGOS SOCIAIS, APESAR DA OBJETIVIDADE PRETENDIDA, FERE O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, CONTRIBUI
PARA A RESTRIÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME LICITATÓRIO E PREJUDICA A OBTENÇÃO DE
MELHORES PREÇOS. No mesmo sentido, citase a Decisão nº 265/2002Plenário e os Acórdãos nº 3.191/20071ª
Câmara, 775/20072ª Câmara, 1.699/2007Plenário, 1.910/2007Plenário e 2.646/2007Plenário.
Vêse, pois, que o percentual cotado pela Recorrida, apenas de não seguir a sistemática da CCT não enseja a
não aceitação da proposta por este r. Conselho, eis que o percentual previsto é mera estimativa que pode ou não
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ser seguida pelas licitantes. Apesar de haver manifestação do pregoeiro no sentido de que o percentual mínimo
de 78,38% deveria ser seguindo, esse elemento não pode ensejar a desclassificação da proposta mais
vantajosa, pois revelase exequível em sua íntegra.
II – DO PERCENTUAL DE AVISO PRÉVIO
Assim como ocorre em relação ao percentual mínimo dos encargos sociais, eventual cotação a menor de
determinada rubrica não possui o condão de tornar a proposta errada ou mesmo inexequível, mas determina
que a licitante, acaso necessidade realizar o empenho dos recursos financeiros necessários à realização da
despesa cotada a menor, o faça às suas expensas, sem que isso importe em oneração à administração.
In casu, se o percentual previsto para o aviso prévio está abaixo do percentualpadrão estabelecido no edital,
esta empresa o fez com vistas a oferecer o melhor preço de contratação à administração, responsabilidade pelo
cumprimento da planilha no modo como está posto.
Ao contrário do que as Recorrentes afirmam, a planilha de custos e formação de preços apresenta valores que
estão DENTRO DO MONTANTE ESTIMADO PARA O CERTAME e, sobretudo diante dos pouquíssimos postos de
trabalho, tratamse de custos que podem ser sustentados por esta empresa a qual, digase de passagem possui
capacidade econômica comprovada para cumprir com as obrigações contratuais.
Assim, o argumento apresentado não pode ensejar a desclassificação da recorrente.
III – DA NÃO COTAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE
Por fim, mas não menos importante temos que o argumento acerca da ausência de cotação do plano de saúde
como elemento apto à desclassificação da Recorrida também não encontra guarida.
Conforme é do conhecimento pleno de vossas senhorias, o art. 29A, §2º, da IN nº 02/2008 STIL/MPOG
determina que “erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da
proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que
se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.”
No presente caso, temos que a Recorrida, na qualidade de vencedora do certame com a melhor proposta poderá
realizar a inclusão do valor referente ao plano de saúde em sua proposta, COMPROMETENDOSE a manter o
valor declarado vencedor.
Registrese que se trata de uma rubrica a ser paga mensalmente ao colaborar por força da CCT obreira. Logo, a
ausência de cotação em momento próprio cuidouse de mero erro de preenchimento da planilha não influindo no
valor final a ser pago pela administrativa e a ser gasto pela contratada, mensalmente, para a futura execução
dos serviços. Logo, o erro não enseja, sequer, eventual jogo de planilha, pois se trata de um custo a ser incluído
e efetivamente gasto pela Recorrida.
Logo, a Recorrida, diante dessa situação, se compromete a corrigir sua planilha de custos e formação de preços
com vistas a prever os valores devidos a título de plano de saúde SEM QUE REALIZE QUALQUER ALTERAÇÃO NO
VALOR FINAL DA PROPOSTA.
IV – DOS PEDIDOS
Postas essas considerações e com base na legislação e nas jurisprudências vigentes, requer seja NEGADO
PROVIMENTO aos recursos interpostos pelas empresas J MACEDO PEREIRAME e R M DE ALMEIDA LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA, a fim de que seja mantida a classificação/habilitação desta empresa Recorrida,
autorizando, ainda, a correção da planilha para fazer a inclusão do plano de saúde devido ao posto, sem que isso
implique em majoração do valor final da proposta.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2017.
LIONS SERVIÇOS INTELIGENTES LTDAME
Voltar
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