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DECISÃO

 
PROCESSO N° : 21.0.000001682-6
ASSUNTO: Recurso-Decisão do pregoeiro
 
Versa o presente sobre recurso interposto, pela empresa REDUTO SEGURANÇA
PRIVADA LTDA, CNPJ nº 21.315.603/0001-52 , referente ao Pregão Eletrônico nº
01/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços continuados de Vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em
regime de dedicação exclusiva, para as unidades da Defensoria Pública do Estado do
Tocantins nos municípios de Palmas, Gurupi e Araguaína, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
 
--------------------
1. DA INTENÇÃO DE RECURSO E SUA ACEITAÇÃO
A referida empresa intencionou recurso, na sessão pública do Pregão Eletrônico nº 1 /2022,
insurgindo-se da classificação da empresa declarada vencedora, conforme se verifica:
-----

“Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso, por descumprimento do
instrumento convocatório nos item 6.5, 6.7, pela não utilização da Convenção
Coletiva de Trabalho vigente, não observando anexo I, Termo de Referência
item 9.2 e 16.1, e pela omissão de cálculos em planilha de custo e formação de
preços, conforme será apresentado em peça recursal.”
 

--------------------
2. SÍNTESE DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES
-----
2.1. Das alegações da recorrente
Em suas razões a Recorrente alega que a licitante vencedora, deixou de apresentar
juntamente com a proposta de preços declaração de não vistoria, ofendendo, assim, ao
disposto no subitem 6.5 do Edital.
Alega que a vencedora do certame não observou o salário atual da categoria conforme CCT
vigente, o que gera reflexo em todas as verbas trabalhistas.
Aduz que a vencedora cotou apenas o adicional de 20% da hora noturna no adicional da
hora reduzida, quando deveria considerar no cálculo o custo da hora reduzida mais o
adicional noturno no posto de vigilância noturna de Palmas.
Afirma que a Recorrida utilizou como base de cálculo do submódulo 2.2 apenas o módulo 1
quando deveria ter considerado, também, o submódulo 2.1 (13º salário e férias mais um
terço).



Apresenta cálculos segundo a tese exposta, aduzindo na sequencia inexequibilidade da
proposta vencedora.
Aventa desatendimento quanto à documentação exigida, notadamente no que pertine à
qualificação econômico financeira, afirmando que a vencedora não teria obedecido aos
ditames da Lei 6.404/76.
Tece ilações a respeito a respeito dos objetivos da licitação pública, da vinculação ao
instrumento convocatório e quebra de isonomia.
Ao final requer a o recebimento da peça recursal no efeito suspensivo e sua procedência
para desclassificar a primeira colocada.
-----
2.2. Quanto às contrarrazões
Em contrarrazões a empresa CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI,
afirmou que, quanto ao disposto no subitem 6.5 do Edital, apresentou dito documento.
Em relação à convenção coletiva de trabalho assevera que o subitem 9.2 do Termo de
Referência dispunha que os licitantes deveriam apresentar planilhas com base em
convenção coletiva local, que não houve descumprimento no que tange à CCT, tendo em
vista que tomou como parâmetro as previsões do edital, que utilizou a CCT/21, bem como
respostas a pedidos de esclarecimentos.
Argumenta que erros na planilha não impõe desclassificação da proposta.
Quanto a qualificação econômico financeira, diz que forneceu balanço patrimonial na forma
estabelecida pela legislação pugnando, ao final pelo não provimento do recurso.
 
--------------------
3. PRELIMINARMENTE
-----
3.1. Quanto ao pedido de atribuição de efeitos suspensivos.
A recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto,
fundamentando seu pedido no § 2º do art. 109 da Lei 8.666/93.
Segundo a própria norma aventada, o efeito suspensivo não é automático, devendo ser
devidamente motivado segundo razões de interesse público.
Tratando-se de pregão eletrônico, ao teor do disposto na lei 10.520/2002 e Decreto
10.024/2019, é despiciendo falar em efeito suspensivo, tendo em vista que o art. 45 do
decreto referido, bem como subitem 20.1 do Edital, são claros no sentido de que havendo
recurso caberá a autoridade superior adjudicar e homologar o certame.
Logo, a própria ritualística da fase recursal em se tratando de pregão induz à ausência de
perigo de demora em desfavor do recorrente, de sorte que somente após a apreciação das
razões recursais é que o procedimento será adjudicado e homologado.
-----
3.2. Admissibilidade
-----
3.2.1. Matéria não intencionada – não conhecimento
A recorrente aponta suposta incorreção no acolhimento da qualificação econômico
financeira da primeira colocada.
Argumenta que não houve a observância pela vencedora das disposições da Lei 6.404/76,
relativamente às sociedades por ações, mesmo abstraindo-se dos atos constitutivos da



participante vergastada ser a mesma uma sociedade unipessoal.
Ocorre que não houve manifestação de intenção recursal no ponto em questão, conforme
imposição do disposto nos subitens 18.1 e 18.2.2 ocorrendo assim a decadência.
-----

“18.1. Declarado o vencedor será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por
quais motivos, em campo próprio do sistema.
(...)
18.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.”

-----
Referida disposição editalícia nada mais é do que repetição dos incisos XVIII e XX do art.
4º da Lei 10.520/2002 e caput do art 44 e § 6º do Decreto 10.024/2019, subsumindo,
portanto, à estrita legalidade.
Do ponto de vista doutrinário, substanciosa lição sobre o tema é trazida por J. U. Jacoby
Fernandes, senão vejamos:
-----

“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 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”.
[1]

-----
E continua o festejado autor:
-----

“As razões do recurso devem guardar estrita conformidade com a motivação

apresentada na sessão, e ofertada no prazo de três dias”.
[2]

“Sempre que não coincidir os motivos e as razões do recurso (...) o recurso é
conhecido no motivo que coincide e não conhecido na parte que não

coincide.”
[3]

-----
Do exposto não se conhece, portanto, da manifestação recursal quanto a qualificação
econômico financeira da licitante vencedora posto que não houve manifestação de intenção
de recurso nesse ponto.
-----
3.3. Conhecimento quanto aos demais temas
Presentes os pressupostos recursais quanto as matérias efetivamente intencionadas em
sessão, verifica-se que a tempestividade é aferida automaticamente pelo próprio Sistema
Comprasnet, de modo que se conhece, em parte, do recurso interposto, conforme análise
abaixo.
 



--------------------
4. ANÁLISE
-----
4.2. Da alegada ofensa quanto a apresentação de documento juntamente com a
proposta
A Recorrente alega que a vencedora do certame deixou de cumprir o instrumento
convocatório, no que diz respeito ao subitem 6.5 do Edital, ao não juntar a declaração de
não vistoria juntamente com a proposta.
Sem razão na irresignação em questão, tendo em vista o apego ao formalismo exacerbado,
desconsiderando, inclusive, seus próprios argumentos no que diz respeito ao objetivo da
licitação pública.
Algo que será recorrente na presente análise é que, a cada dia a rigidez nas disposições do
instrumento convocatório vem sendo flexibilizadas, no afã justamente do atendimento do

interesse público e acolhimento da melhor proposta.
[4]

No caso em tela, de fato a referida declaração não acompanhou a proposta da licitante
vencedora, contudo, a mesma foi prestada e acompanhou a documentação de habilitação.
Portanto, em que pese o não atendimento de uma formalidade, a licitante classificada
atendeu ao exigido no seu aspecto material, cumprindo com a finalidade pretendida.
Mutatis mutandis vejamos o escólio jurisprudencial a respeito:
-----

ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – FORMALIDADES:
CONSEQÜÊNCIAS 1. Repudia-se o formalismo quando é inteiramente
desimportante para a configuração do ato.
2. Falta de assinatura nas planilhas de proposta da licitação não invalida o
certame, porque rubricadas devidamente.
3. Contrato já celebrado e cumprido por outra empresa concorrente,
impossibilitando o desfazimento da licitação, sendo de efeito declaratório o
mandado de segurança.
4. Recurso provido. (STJ – Recurso em Mandado de Segurança nº
15.530/RS, Relatora: Eliana Calmon, Data do Julgamento: 14/10/2003).
(Grifou-se).

-----
Se a irregularidade praticada pela licitante vencedora, que não atendeu a
formalidade prevista no edital licitatório, não lhe trouxe vantagem nem
implicou prejuízo para os demais participantes, bem como se o vício
apontado não interferiu no julgamento objetivo da proposta, não se
vislumbrando ofensa aos demais princípios exigíveis na atuação da
Administração Pública, correta é a adjudicação do objeto da licitação à licitante
que ofereceu a proposta mais vantajosa, em prestígio do interesse público,
escopo da atividade administrativa.
(STF – Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº  23.714-1-DF,
Relator: Sepúlveda Pertence; Data do Julgamento: 05/09/2000). (Grifou-se).

-----
O caso em tela se amolda no exemplo do julgado acima, onde foi colocada uma assinatura
fora do local adequado. Ora, apesar de o edital mencionar que a declaração de não vistoria



deveria acompanhar a proposta, o fato é que o documento acompanhou os de habilitação,
não havendo qualquer prejuízo na sua apreciação e consideração eis que contemporâneo à
abertura do certame.
Além disso, tanto a proposta como a documentação de habilitação somente são acessíveis
ao pregoeiro, e à toda sociedade, quando do encerramento da etapa de lances. Logo, são
acessíveis, independentemente de qualquer outra providência.
 
--------------------
4.3. Quanto a alegada inobservância da CCT vigente
Da análise dos autos verifica-se que a necessária pesquisa de mercado teve por base a
Convenção Coletiva de Trabalho – CCT nº TO 000036/2021, cuja vigência, segundo
cláusula primeira do referido documento, se estende até dezembro de 2022.
Extrai-se ainda do caderno procedimental, que a licitação foi deflagrada no dia 15/02/2022
com a publicação do aviso no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
Apesar de a recorrente não ter trazido aos autos, foi realizada diligência no sentido de fazer
juntar a alegada nova CCT, de onde se extrai tratar-se de termo aditivo registrado apenas
em 25/02/2022, portanto, três dias úteis antes da abertura do certame, marcado para o dia
04/03/2022.

Dito isto, é fato que apesar de ser assente no Colendo TST
[5]

 que a CCT tem validade e
eficácia a partir da sua assinatura, de modo que a formalidade constante do art. 614 da CLT
tem o condão apenas de dar publicidade ao pactuado, nota-se que quando do protocolo do
aditivo ao referido documento o presente certame já havia sido deflagrado.
Ainda no campo fático, destaque-se que houve pedido de esclarecimento, devidamente
respondido e publicado, tanto no site desta DPE-TO, quanto no portal de compras do
Governo Federal, questionando qual a CCT foi considerada.
Pecando pelo excesso, veja o questionamento da empresa RG SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA e a respesctiva resposta divulgada:
-----

Qual Convenção coletiva e nº de Termo aditivo foram utilizados para sua
estimativa?
Resposta: Convenção Coletiva de Trabalho TO000036/2021.”

-----
Espancando qualquer resquício de dúvida quanto a CCT a ser utilizada está o subitem 9.2.
do Termo de Referência, e o modelo de planilha que integra o Anexo V do Edital, onde para
todos os itens/grupos licitados, na tabela da discriminação dos serviços, letra “C” consta
claramente o número da CCT, a saber TO000036/2021.
 
--------------------
4.3.1. Do conhecimento e aderência aos termos do edital
Na esteira do fatos acima delineados, impende tecer comentários a respeito da aderência,
inclusive da Recorrente, aos termos do Edital.
Inobstante a expressa disposição legal, no que diz respeito à vinculação ao instrumento
convocatório, note que o edital é publicado, sendo que todos os seus termos são
previamente dispostos a toda a sociedade, notadamente aos interessados. O que foi feito,
inclusive os pedidos e respostas aos esclarecimentos.



É a própria Lei 10.520/05, em seu artigo 4º, inciso IV, que determina que a publicação do
aviso, e, a respectiva disponibilização do edital, tem que proporcionar um prazo mínimo de
oito dias úteis para conhecimento de todos.
É dizer, a recorrente tinha, no mínimo, oito dias úteis para não só tomar conhecimento dos
termos do edital, mas, também, buscar adequar-se de modo a vir para o certame sem
qualquer percalço.
Não bastasse isto, o subitem 5.3.2 do edital impõe aos interessados a declaração de ciência
e concordância com os termos e condições do instrumento convocatório.
Em outras palavras, os licitantes quando vem para o certame não são pegos de surpresa
relativamente a qualquer exigência editalícia, notadamente no que pertine à CCT utilizada
para levantamento do preço de mercado e que os interessados deveriam utilizar para
formular suas propostas.
Nesse sentido, não há qualquer ofensa à isonomia, tendo em vista que a regra a ser
observada estava disposta e foi amplamente divulgada.
 
--------------------
4.3.2. CCT x Abertura do certame
Como já aventado em linhas passadas, a CCT a ser considerada era aquela que estava em
vigor quando da pesquisa de mercado e deflagração da presente licitação, máxime pelo fato
de assim constar expressamente do Edital e ratificado via pedido de esclarecimentos, não
sendo dado a qualquer participante alegar erro ou ignorância quanto a tal fato.
Impende destacar, mais uma vez, que o Registro do aditamento à CCT ocorreu apenas a três
dias úteis antes da abertura do certame, sem que, tenha havido qualquer impugnação aos
termos do instrumento convocatório.
O fato é que, a CCT a ser considerada para formulação das propostas é ponto superado na
presente análise, pois tal informação resta expressa nos anexos do edital e na ratificação
quando de pedido de esclarecimento.
No oportuno, impende destacar a ausência de prejuízo, ofensa à isonomia ou legalidade.
Nesse passo, não há que se falar em ofensa à isonomia pois, como já destacado mais de uma
vez, as regras do certame estavam postas, consta do edital a CCT considerada e foi
publicado em resposta à esclarecimento qual deveria ser efetivamente utilizada, de sorte
que, a nenhum participante é dado alegar erro ou ignorância.
Não há ofensa à legalidade, tendo em vista que a pesquisa de mercado foi
contemporânea à CCT então vigente, não tendo essa DPE-TO poderes premonitórios
para saber incontinenti a ocorrência de qualquer alteração, sequer tendo havido
provocação de potenciais interessados nesse sentido.
Ombreado à legalidade, é passível de se cogitar adequação à proporcionalidade e
razoabilidade, eis que sequer soa razoável e proporcional retroceder em todo procedimento
por via de ato que somente veio a existir no mundo jurídico quase que concomitantemente à
publicação do aviso de licitação, tendo em vista que este foi divulgado no dia 15/02/2022
no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, ao passo que o aditivo à
CCT foi protocolizada no dia 16/02/2022.
Também não há que se cogitar de ocorrência de prejuízos, eis que como ventilado em linhas
pretéritas o rigorismo do Edital de licitação vem sendo paulatinamente flexibilizado,
principalmente pela jurisprudência.



Nesse sentido, não há que se falar em inexequibilidade da melhor proposta ofertada, face a
possibilidade de adequação dos custos de mão de obra.
A propósito emblemático é o julgamento abaixo colacionado, referente ao tema ora em
análise:
-----

“10.7. Há que se considerar que, em regra geral, a razoabilidade enseja que o
orçamento estimativo seja capaz refletir os preços praticados no mercado no
momento da deflagração do certame, uma vez que a busca da proposta mais
vantajosa necessita de parâmetro mais transparente para a sociedade, que é
detentora do interesse primordial que norteia a atuação da Administração
Pública.
10.8. O art. 9º, § 2º, do Decreto 5.450/2005 dispõe sobre diversos elementos que
devem estar contidos no termo de referência, dentre os quais o “valor estimado
em planilhas de acordo com o preço de mercado”.

(...).
10.13. Considerando a mão de obra exigida e os insumos requeridos, o
refazimento da pesquisa de mercado poderia adiar a realização do certame e,
possivelmente, a descontinuidade na prestação de serviços estratégicos para a
empresa.
10.14. O risco de prejuízo à competitividade também está mitigado, uma vez que
as licitantes deveriam formular suas propostas e lances com base nos preços
praticados em julho de 2016, cientes de que poderiam pleitear sua repactuação a
partir da assinatura do contrato.
10.15 Também não se observa risco de prejuízos à Administração, uma vez que
tanto a repactuação dos preços quanto o refazimento do orçamento estimativo
apenas teriam o intuito de aproximar os valores àqueles atualmente praticados
no mercado.
10.16. É de bom alvitre destacar que os julgados do TCU, mencionados na
inicial, seguem, de fato, no sentido de não aceitação de preços defasados na
licitação, conforme os seguintes excertos dos votos dos Ministros Relatores que
embasaram os respectivos acórdãos:
6. Uma vez que, por ocasião da realização do pregão, já era de amplo
conhecimento o novo valor do salário mínimo que iria viger a partir de janeiro
de 2010, não se justifica a aceitação de planilha de preços com preços defasados,
referentes a 2009, porque tal situação poderia conduzir a reivindicações de
reajustes do valor do contrato antes mesmo do início de sua execução (voto do
Ministro-Relator José Múcio Monteiro do Acórdão 193/2010-TCU-Plenário).
Quanto à utilização de orçamento desatualizado na licitação, entendo que a
diferença de tempo entre a data-base do orçamento da licitação (junho de 2002)
e o lançamento do edital da Concorrência 030/2003 (setembro de 2003) é
significativa, o que contraria o disposto no art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/1993.
Ou seja, a avaliação do custo real da obra por parte da Administração ficou
prejudicada... (voto da Ministra-Relatora do Acórdão 3.014/2011-TCU-
Plenário).
10.17. Porém, noutra oportunidade o Tribunal considerou a complexidade e a



necessária morosidade para a realização de nova pesquisa de preços para acatar,
excepcionalmente, a possibilidade de se adotar como marco temporal do
reajustamento contratual a data-base da elaboração da planilha orçamentária,
conforme consta no Acórdão 19/2017-TCU-Plenário, da Relatoria do Ministro
Benjamin Zymler:
9.5. recomendar ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que:
9.5.1. em futuras licitações de obras públicas, quando se demonstrar
demasiadamente complexa e morosa a atualização da estimativa de custo da
contratação, adote como marco inicial para efeito de reajustamento contratual a
data-base de elaboração da planilha orçamentária, nos termos do art. 40, inciso
XI, da Lei 8.666/1993 e do art. 3º, §1º, da Lei 10.192/2001;
10.18. O caso tratado nos autos aproxima-se mais da decisão adotada pela Corte
no Acórdão 19/2017-TCU-Plenário, o que possibilita a interpretação de
inexistência de óbice para o prosseguimento da licitação.
10.19. Dessa forma, embora o perigo da demora se revele presente, uma vez que
o certame se encontra na iminência da sua finalização, não se verifica a fumaça
do bom direito nas alegações da autora, ante a não constatação de risco de
prejuízos à competividade, em razão da formulação de propostas com base no
mês de julho de 2016, bem como à Eletronuclear, uma vez que a repactuação do
contrato não teria o condão de onerar indevidamente à Administração. (…)”

-----
O julgado acima se amolda ao presente caso no que diz respeito à CCT considerada na
pesquisa de mercado, contemporânea à deflagração do certame licitatória, na possibilidade
de repactuação e afastamento da inexequibilidade.
 
--------------------
4.3.3. Quanto a repactuação
De todo o exposto até o momento restou demonstrado que não há equívoco na
administração considerar a CCT efetivamente utilizada como parâmetro para pesquisa de
preços, bem como não há qualquer prejuízo aos participantes conforme já demonstrado.
De igual modo, como ventilado no julgado em linhas pretéritas, a superveniência de
alteração da CCT durante o curso do certame não tem necessariamente o condão de
invalidar todo o procedimento, ou implicar na sumária desclassificação da proposta que a
utilizou para elaboração da planilha de custos, máxime quando o edital assim o indica.
Da mesma forma, como ventilado em linhas pretéritas, a possibilidade de repactuação não
implica em onerar indevidamente a administração.
Nesse sentido, não só inexiste qualquer ilegalidade, como esta é a orientação doutrinária e
jurisprudencial e que, inclusive, encontra guarida no instrumento convocatório, como
adiante se verá.
Posto isto pede-se vênia para colacionar a lição a seguir:
---

“6.8.1. Contagem do interregno mínimo de 12 meses em caso de repactuação
Nas contratações para a prestação de serviços contínuos com dedicação
exclusive de mão de obra, considerando que o direito à repactuação se relaciona
à variação dos componentes dos custos que integram o contrato, o termo inicial



para a contagem do interregno de 12 meses poderá variar de acordo com a
natureza do custo:
- custos com materiais, equipamentos e insumos aplicados na execução dos
serviços (reajuste em sentido estrito): data limite para apresentação da proposta
ou do orçamento a que essa se referir, conforme estabelecido no instrumento
contractual (art. 3o, § 1o, da Lei no 10.192/2001);
- custos decorrentes de mão de obra: data do Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da
proposta. Ex.: foi realizada uma licitação em 10/2/2017, sendo vencedora a
proposta baseada em Convenção Coletiva de Trabalho vigente e relativa ao
período de 1o/5/2016 a 30/4/2017. O contrato foi assinado em 10/4/2017. Em
tal situação hipotética, já no dia 1o/5/2017 terão transcorrido 12 meses em
relação à variação do custo da mão de obra, porquanto, com a nova CCT, haverá
aumento do valor correspondente ao piso salarial da categoria contemplada no
objeto contratual. Assim, havendo solicitação por parte do contrato,
emergiria o dever da Administração de formalizar a repactuação mesmo
após o transcurso de período inferior a um mês de execução contratual.
Note-se que a repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o
aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos, sendo vedada
a inclusão de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se
tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo, Convenção ou
Dissídio Coletivo de Trabalho.
Diante da ocorrência de prorrogações da vigência contratual, nas repactuações
subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato
gerador que deu ensejo à última repactuação.” (AMORIN. Victor Aguiar Jardim
d e . Licitações e Contratos Administrativos: Teoria e Jurisprudência.
BRASÍLIA: SENADO FEDERAL, Coordenação de Edições Técnicas, 3ª Ed.
2020, p.252-253). (Grifou-se).

---
A título de argumentação note-se, também, o que orienta a Advocacia Geral da União:
---

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 25 da AGU: " NO CONTRATO DE
SERVIÇO CONTINUADO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO
DE OBRA, O INTERREGNO DE UM ANO PARA QUE SE AUTORIZE A
REPACTUAÇÃO DEVERÁ SER CONTADO DA DATA DO
ORÇAMENTO A QUE A PROPOSTA SE REFERIR, ASSIM
ENTENDIDO O ACORDO, CONVENÇÃO OU DISSÍDIO COLETIVO
DE TRABALHO, PARA OS CUSTOS DECORRENTES DE MÃO DE
OBRA, E DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
EM RELAÇÃO AOS DEMAIS INSUMOS." (Grifou-se).

 
Nessa esteira, note o que rege o instrumento convocatório, subitens 16.3 e 16.3.1 do Termo
de Referência:
---



16.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será
contado:
16.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da
categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou
convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta,
relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

---
De toda a digressão supra é de se concluir pelo afastamento de qualquer ilegalidade quanto
a consideração da CCT que fundamentou a pesquisa de mercado, notadamente porque é
possível a recomposição dos custos de mão de obra que sem isso implique em onerar
indevidamente a administração ou ofensa à igualdade em face aos demais participantes
sujeitos às mesmas regras.
Posto isto, nada a modificar.
 
4.3.4. Da análise da proposta vencedora
A Recorrente sustenta erro na análise da proposta vencedora ao afirmar que a licitante
classificada “cotou apenas o adicional de 20% da hora noturna no adicional da hora
reduzida quando deveria considerar no cálculo o custo a hora reduzida e mais o adicional
noturno (posto de vigilância noturna em Palmas); e utilizou como base de cálculo do
submódulo 2.2 apenas o módulo 1 quando deveria ter considerado também o submódulo 2.1
(13º salário e férias + 1/3).”
Faz, ainda, referência à supostas incorreções no módulo 1, submódulo 2.1, submódulo 2.2,
módulo 3, submódulo 4.1 e 4.2, sempre remetendo à CCT SRT00073/2022.
Relativamente à análise da planilha de custos, conforme histórico dos autos do processo,
bem como registrado em ata, foi colhido parecer técnico contábil, motivando posterior
aceitação da proposta.
Após o oferecimento das razões recursais, os autos foram novamente encaminhados à
contabilidade para apurar o alegado, sobrevindo o seguinte:
-----

“1) Recurso g1 – item 9.2 – Adicional da hora reduzida - a empresa recorrente
destacou que a empresa classificada provisoriamente cotou apenas o adicional de
20% da hora noturna no adicional da hora reduzida quando deveria considerar
no cálculo o custo a hora reduzida e mais o adicional noturno (posto de
vigilância noturna em Palmas). Assim, procedeu-se a reanálise na planilha de
custos e justificativa apresentada pela empresa, onde a mesma mencionou que:
... “O valor desse tempo tem como base para cálculo o salário-hora mais o
adicional noturno:
9,54 * 20% adicional noturno = R$ 1,91 (valor da hora noturna).
R$ 1,91 * 15 Dias trabalhos no mês = R$ 28,54 (valor da hora noturna
reduzida).”
Logo, informa-se que a metodologia justificada está correta, quando afirma que a
hora adicional reduzida corresponde ao salário-hora mais o adicional noturno, ou
seja, o valor de R$ 9,54 adicionado de R$ 1,91, onde totaliza o valor de R$
11,46, que multiplicado por 15 dias trabalhado no mês, resulta o total de R$
171,86. Porém, na Planilha de Custos Ajustada de código verificador 0631069,
aplicou incorretamente somente o valor do adicional noturno de R$ 1,91



multiplicado por 15 dias trabalhado no mês.
2) Recurso g1 – item 9.2 – Base de cálculo do submódulo 2.2 - a empresa
recorrente destacou que a empresa classificada provisoriamente utilizou apenas o
valor do módulo 1 – Composição da remuneração para base de cálculo dos
custos do submódulo 2.2 – Encargos previdenciários e FGTS, quando deveria ter
considerado também o valor do submódulo 2.1 - 13º salário, férias e adicional de
férias. Assim, procedeu-se a reanálise na planilha de custos e verificou-se que a
empresa classificada provisoriamente não acrescentou o custo do item C –
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 2.2 sobre 13º salário e Férias,
logo, a planilha está em desacordo ao estabelecido no Anexo I do Termo de
Referência, código verificador 0608138.
Por fim, orienta se possível a realização dos ajustes quanto aos custos acima
mencionados na planilha de custos.”

-----
Reconheceu-se que houve equivoco na planilha de custos o que, contudo, não tem o condão
de implicar em desclassificação enquanto for possível o ajuste sem alteração do valor
global.
Nesse sentido vejamos a orientação jurisprudencial a respeito:
-----

“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 – TCU, Plenário)”.
 
“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)”.

-----
Apesar de encerrada etapa de julgamento, deve ser destacar que ainda não houve
adjudicação e homologação do certame, assim, em que pese não ser motivo para
desclassificação, é possível o retorno à fase de aceitação a fim de que seja solicitado o
ajuste pertinente, como, aliás, impõe-se à administração pública o dever de rever seus
próprios atos, ao teor da Súmula 473 do STF.
Dito isto, nada a prover em favor da recorrente no ponto, não havendo que se falar em
desclassificação, tanto que seja possível ajustes na planilha de custo sem alteração do valor
global.
 
--------------------
5. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço em parte do recurso interposto por REDUTO SEGURANÇA
PRIVADA LTDA, mas no mérito indefiro o pleito desclassificatório.
Isto posto submeto o presente recurso a apreciação da autoridade superior, ficando no
aguardo para deliberação de solicitação de novo ajuste na planilha da recorrida.
 



Palmas-TO, 30 de março de 2022.
Jefferson Lustosa Maciel
Pregoeiro

[1]
 Sistema de Registro de Preços e Pregão Presencial e Eletrônico. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2015, p. 529.

[2] Ibid. p. 531.
[3] Ibidi. p. 534.
[4] Cf Acórdãos 1.211/2021, 2.443/2021, 2.568/2021 e 468/2022, todos do Plenário do TCU.
[5] TST - AIRR: 3827120185200004, Relator: Joao Pedro Silvestrin, 5ª Turma, Data de Publicação: 17/02/2021
 

Documento assinado eletronicamente por Jefferson Lustosa Maciel, Pregoeiro (a), em
30/03/2022, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando o código verificador 0634980 e o código
CRC C68532D6.

21.0.000001682-6 0634980v7


