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COMPRASNET  O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Visualização de Recursos, ContraRazões e Decisões
Decisão do Pregoeiro: Não Procede (O recurso foi repassado para decisão da Autoridade Competente).
DECISÃO DO PREGOEIRO:
1. Considerando os recursos apresentados pelas empresas J MACEDO PEREIRA – ME e R M DE ALMEIDA LIMPEZA
E CONSERVACAO LTDA – ME, REJEITO as razões apresentada nos recursos interpostos, dando prosseguimento
ao feito, pelas razões a seguir:
2. A despeito do esclarecimento apresentado pelo Pregoeiro no dia 11/01/2017 no sistema compras
governamentais, que registrou a obrigação de cumprimento do percentual mínimo da CCT para o Encargos
Sociais e Trabalhistas, no percentual de 78,38%, em razão do princípio da autotutela da Administração Pública,
revejo tal posicionamento.
3. Conforme preceitua a Súmula 473 STF, a Administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogálos, por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
4. Ao contrário do entendimento inicial, não há a obrigatoriedade de observância da CCT no que se refere à
fixação de percentuais mínimos de encargos sociais e trabalhistas. Uma das fundamentações para a não
exigência da aplicação dessa cláusula da CCT é a existência de um extenso rol de decisões do Tribunal de Contas
da União (Decisão nº 265/2002, Acórdãos nº 657/2004, nº 1.699/2007, nº 650/2008 e nº 381/2009, todos do
Plenário, e Acórdão nº 732/2011, da Segunda Câmara), no sentido de considerar ilegal a fixação de percentuais
mínimos para encargos sociais, pela afronta ao inciso X do art. 40 da Lei8.666/93.
5. Somente deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de custos e formação de preços, os
valores, percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e específicas aplicáveis, em especial aqueles
estabelecidos na legislação vigente relativos ao recolhimento dos encargos sociais (tais como INSS, SESI ou
SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente de Trabalho/RAT/INSS, SEBRAE,
Férias, 13º Salário e outros).
6. Somente parte dos encargos sociais possui percentual estabelecido em lei, sendo que os demais basicamente
se constituem em provisões de valores para garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas, caso seus fatos
geradores venham a se realizar. A ocorrência de certas situações que gerarão o pagamento de direito trabalhista
é por vezes incerta e variável, devendo a empresa se utilizar de bases históricas próprias e análises estatísticas
para aprovisionar valores suficientes para garantir a perfeita execução contratual.
7. Outro vício detectado quando da análise das planilhas (após recursos) foi a não previsão de pagamento de
insalubridade para os serviços de Cozinheiro (item 3 do Edital), haja vista laudo pericial de avaliação acostado ao
Processo Administrativo CFMV nº 1055/2016.
8. Assim, as inconsistências evidenciadas no decorrer do procedimento licitatório configuram em vício de
ilegalidade que tem por condão anular o próprio procedimento.
9. Deste modo, rejeito os recursos apresentados e submeto à apreciação da Autoridade Superior, para decisão e
procedimentos que julgar necessários, registrando de antemão a sugestão de anulação do certame diante das
razões expostas.
10. A medida em tela se faz necessária ainda, uma vez que visa salvaguardar os princípios da isonomia,
legalidade, impessoalidade previsto no art. 3º da Lei nº 8.666/93.
Voltar

http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/Acompanhar_Recurso1.asp?prgCod=649066&ipgCod=18098249&Tipo=DP&seqSessao=1&blnSessaoAtual=S

1/1

