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Ao Município de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina. 

Excelentíssima Senhora Pregoeira, CASSIANE FICAGNA. 

 

 

 

 

 

PRESTADORA DE SERVIÇOS DO PORTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

47.050.417/0001-22, empresa sediada em Porto União - SC, por intermédio de seu Procurador, Sr. 

Fábio Alcântara Mello, devidamente inscrito no CPF/MF nº 626.878.599-15, vem apresentar seu 

pedido de 

 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

à DECISÃO da ilustre Pregoeira em relação ao PREGÃO PRESENCIAL nº 46/2022, pelas razões 

de fato e de direito que passa a expor. 
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1. CONSIDERAÇÃO IMPORTANTE: 

 

A ora Recorrente deixa claro seu respeito pelo trabalho da Pregoeira, da equipe de apoio, 

e de todo o corpo de servidores. As divergências, objeto do presente Recurso Administrativo, 

referem-se unicamente à formalização da ATA, causa do inconformismo ora apresentado. Não 

afeta, em nada, o respeito da empresa pela instituição e pelos ilustres profissionais que a integram. 

A empresa afirma seu total interesse e disposição em vir a prestar serviços a este 

Município. Portanto, não pode deixar de rogar pela reforma da decisão da Sra. Pregoeira no Pregão 

Presencial ora promovido. 

 

2. CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE 

 

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer a tempestividade do presente recurso. 

A Lei 10.520/02, que regula a licitação na modalidade pregão presencial contém as 

seguintes previsões específicas em seu Art. 4.º: 

 

“XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) 

dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde 

logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos;” (Grifamos). 

 

Assim, tendo em vista que a realização da 3.ª ATA fora no dia 15/09/2022, o prazo para 

recurso foi observado. 

Sendo também este mesmo prazo afirmado na Ata final do certame. 

Portanto, na forma da Lei, esta licitante encaminha o presente Recurso, inequivocamente, 

cabível e tempestivo. 
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3. SÍNTESE FÁTICA 

É cediço, que o Município de Coronel Freitas - SC, através de sua Pregoeira, publicou edital 

de PREGÃO PRESENCIAL N.º 46/2022, visando o objeto deste PREGÃO, tipo MENOR PREÇO, 

a “Contratação de empresa para execução de serviços continuados de limpeza e conservação de 

prédios públicos, cozinha (merendeira), limpeza de espaços públicos e logradouros, poda de 

árvores, varrição, corte de grama e jardinagem de vias e espaços públicos, praças, escolas, e 

demais prédios públicos, para atender as necessidades das secretarias municipais de acordo com 

os quantitativos e descrição das atividades a serem desenvolvidas nos termos do descrito no anexo 

"D".” 

Com a realização da fase de disputa, análise da proposta de preço e habilitação, a empresa 

PATRONO SERVIÇOS EIRELI, foi declarada vencedora do Item 01, 02 E 03 pela Pregoeira, 

conforme consta da ata. Vejamos: 

Item Fornecedor classificado em 1º lugar Valor total (R$) 

01 PATRONO SERVIÇOS EIRELI 86.400,00 

02 PATRONO SERVIÇOS EIRELI 305.280,00 

03 PATRONO SERVIÇOS EIRELI 108.000,00 

 

“A empresa ganhadora PATRONO SERVIÇOS EIRELI, apresentou a certidão(...)”(Grifei) 

Ocorre que são vislumbradas algumas irregularidades no ato que declarou a empresa 

vencedora, conforme será demonstrado a seguir: 

 

PLANILHA DE CUSTOS 

 

No que tange a regulamentação do certame, o instrumento convocatório definiu em seu 

texto: 

5.6.2 - A Proposta de Preço poderá ser preenchida conforme o modelo 

disposto no Anexo H, deste edital ou outra planilha própria, desde que contenha 

todas as informações exigidas. Depois de preenchidos os valores(...) (Destacamos) 

8.2 - A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada 

com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo 

licitante em relação à sua proposta final, conforme anexos deste Edital. (Destacamos) 

8.3 - A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de 

Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a 
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desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais. 
(Destacamos) 

8.4 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do 

item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que: (Destacamos) 

8.4.1 Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

edital; (Destacamos) 

8.4.2 Contenha vício insanável ou ilegalidade; (Destacamos) 

8.4.3 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de 

Referência; 

8.4.4 Apresentar preço final superior ao preço máximo, percentual de desconto 

inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço manifestamente inexequível; 
(Destacamos) 

8.4.4.1.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam 

inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais 

como leis, medidas provisórias, acordo, dissídio ou convenção coletivas de trabalho 

vigentes. (Destacamos) 

8.6 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso 

da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas 

diligências, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das 

enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a 

empresa comprove a exequibilidade da proposta. (Destacamos) 

  

 

Como é observado, de maneira cristalina, existe a exigência e obrigatoriedade da 

apresentação da Planilha de Custos na forma da lei acompanhado, se for o caso, de devidas Notas 

Explicativas, fato este não cumprido pela empresa PATRONO SERVIÇOS EIRELI, gerando o 

motivo desta peça recursal. 

O que fazer diante de documento omisso/incompleto apresentado pelos licitantes? 

 
Em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (arts. 3º e 41 da Lei nº 

8.666/93), a regra é que todos os licitantes apresentem documentação capaz de refletir, desde 
logo, o atendimento das condições estabelecidas pela Administração no edital. 

É o que estabelece o seu art. 43, § 3º, pelo qual é “facultada à Comissão ou autoridade 
superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta. 
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 Por todo exposto, fica claro que a empresa licitante deve observar os comandos 

contidos no edital de modo que atenda às suas exigências.  

Em análise mais aprofundada do ato convocatório, asseveramos que a recorrida e o 

julgamento equivocado da Ilustre Pregoeira ferem outros dispositivos contidos no edital. Vejamos: 

“3.4 - A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições 

expressas neste Edital e em seus anexos.” (Grifei) 

 A Recorrida não obedeceu as especificações, não apresentando as devidas condições para 

o preenchimento pleno da Planilha de custos para afirmar, não só sua exequibilidade, mas suas 

obrigações Fiscais e Trabalhistas. 

Estes dispositivos são suficientemente claros. A Planilha de Custos deveria estar 

corretamente preenchida em acordo com as normas, suprindo a exigência cristalina do ato 

convocatório, sendo uma verdadeira afronta a legalidade do processo. 

 Da Planilha apresentada, vemos que não foram respeitadas as normas, leis e regulamentos 

para os seguintes itens: 

* Percentual de SAT (RAT X FAP), inferior ao enquadramento fiscal da empresa, cotado em 

1% e o correto é 3%; 

* Sistema 5S, oneração de 5.8 %; 

* Tributação pelo Simples Nacional para cessão de mão de obra, o correto é de acordo com 

a tributação da recorrida e 

* Assiduidade, pela CCT em 10%. 

Insta lembrar, que após a análise do Departamento Técnico desta municipalidade, o parecer 

do Ilustre contador fora contrário a assinatura do contrato com a recorrida balizando-se no baixo 

índice de LUCRO da empresa. 

Com devida vênia, após a nossa análise, constatamos que não haverá LUCRO à recorrida, 

mas sim PREJUÍZO superior a 12% (doze por cento) desde que sejam cumpridas todas as 

obrigatoriedades fiscais e trabalhistas necessárias a perfeita execução do serviço pretendido. 

Tendo em vista a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, cabe analisar a 
responsabilidade da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos pela empresa 
contratada. 

Conforme a anterior lei sobre licitações e contratos da Administração Pública, o Contratado 

é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato (artigo 71 da 8.666/1993). 
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A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem 
pode onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, 
inclusive perante o registro de imóveis (artigo 71, §1º, da Lei 8.666/1993, com redação dada pela 
Lei 9.032/1995). 

O Supremo Tribunal Federal decidiu ser válida essa previsão legal, ao julgar procedente o 
pedido formulado em ação declaratória de constitucionalidade. 

O STF confirmou o referido entendimento, tendo fixado a seguinte tese de repercussão geral: 

"O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do 
contratado não transfere automaticamente ao Poder Público 
contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter 
solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, §1º, da Lei nº 
8.666/93" (STF, Pleno, RE 760.931/DF, Red. p/ ac. ministro Luiz Fux, DJe 2/5/2017). 
(Destacamos) 

A Lei 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, no artigo 77, 
prevê que o Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato. 

Ainda assim, é possível dizer que a exclusão da responsabilidade da Administração Pública 
aplica-se quando esta cumpre as normas sobre licitações, fiscalizando o contrato administrativo 
firmado com a empresa prestadora dos serviços. Nessa linha, conforme o caso concreto, não 
excepcionalmente, é possível a responsabilização do ente público tomador dos serviços, quando 
houver demonstração de que incorreu em dolo ou culpa na fiscalização contratual do cumprimento 
das obrigações da empresa contratada. 

Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva 
de mão de obra, a Administração Pública responderá solidariamente pelos encargos 

previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização 
do cumprimento das obrigações do contratado (artigo 121, §2º, da Lei 14.133/2021). 

Portanto, conforme a atual previsão legal sobre licitações e contratos administrativos, a 
responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas devidos pelo 

contratado se aplica nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva 
de mão de obra, incidindo se demonstrada a falha na fiscalização pela Administração Pública do 
cumprimento das obrigações do contratado (culpa in vigilando). 
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o4. Do Pedido de Providencias Necessárias 

Diante do exposto, roga, desde já, a Ilustre Pregoeira que se digne acolher as alegações 

supracitadas e, por conseguinte, anule a decisão que declarou vencedora a empresa PATRONO 

SERVIÇOS EIRELI no PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2022, determinando a inabilitação da 

referida empresa. 

Ad Argumentandum Tantum, caso seja julgado improcedente este recurso, roga que a 

Nobre Pregoeira se digne submeter este instrumento à análise da Autoridade Superior. 

Nestes termos. 

Pede deferimento  

 Porto União, 19 de Setembro de 2022. 

 

 

____________________________________ 

FÁBIO ALCÂNTARA MELLO 
PROCURADOR 

CPF 626.878.599-15 

 


