
RECURSO CONTRA A DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA

Ilustríssimo Senhor, Júlio Cesar Victor Sarmento, DD. Pregoeiro do Procedimento
Licitatório - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA E SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Ref.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2018.

OPEN SERViÇOSE TERCEIRIZAÇÃODE MÃO DE OBRA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJIMF sob n? 18.296.524/0001-37,com sedena RuaBelarmino
Timoteo de Souza, 220 - Palmeira, CEP58401-047, Campina Grande/PB, por seu
representante legal, afrente assinado, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea "
b ", do inciso I, do art. 109, da Lei n" 8666 / 93 e item 10, 10.4 do Edital, à presença
de Vossa Senhoria), a fim de interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO,

contra a decisão desse digno Pregoeiro e sua Equipe de Apoio que desclassificou a
proposta da recorrente, o que faz declinando os motivos de seu inconformismo no
articulado a seguir.

I-DOS FATOS SUBJACENTES

Atendendo à convocação dessas Instituiçõe para o certame licitacional
supramencionado, veio a recorrente dele participar com outras licitantes, pelo que
apresentou proposta almejando ser contratada.
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Sucede que, depois de ter sido habilitada no pleito, teve a sua proposta
desclassificada, sob a alegação de que avaliação técnica de uma consultoria
contratada pra avaliar as propostas, a saber ViaCont Crusos & Contabilidade,
sediada à Rua Presidente Costa e Silva, Santa Rosa, Campina Grande - PB -
CEP 58107050.

Alega o relatório quanto a tratativa dos encargos sociais que houve
divergênciapercentual nos itens 4.2 e 4.3 da planilha de preços apresentada,vez que
o sindicato, aponta percentual diferente.

Divergência:

Item 4.3 Afastamento Maternidade: Incidência de encargos sobre afastamento

maternidade seria 0,28% e está 0,23%.

Em relação aos dados complementares para composição dos custos referente à

Mao de obra todos os itens abaixo estão de acordo com a convenção coletiva Campina

Grande:

Item 4.1 Encargos Previdenciários;

Item 4.4 Provisão para Rescisão

Item 4.5 Custo de Reposição do Profissional ausente:

Divergências:

Item 4.2 13° Salário e Adicional de férias: A incidência dos encargos sobre 13°

salário e adicional de férias está 2,58% onde pelo sindicato deveria ser 3,07%.

Item 4.3 Afastamento Maternidade: A incidência de encargos deveria ser 0,28%

e consta na planilha 0,23%.

Ocorre que os cálculos apesentados pela ViaCont Consultoria, está
totalmente fora da tratativa de empresas OPTANTES PELO SIMPLES
NACIONAL, caso da recorrrente. Os percentuais acima indicado tem aplicabilidade
e incidência direta com os encargos sociais do GRUPOA, ou seja, aqueles encargos
que tem percentuais fixos, nos termos da lei, sendo assim quando os mesmo são
aplicados para empresas de terceirização, se contribuem de forma PRESUMIDA ou
REAL o percentual é de 36,80%, já as OPTANTES PELO SIMPLES, tem o
percentual fixado em 31,00% (é aqui que está instalado o grande e prejudicial erro



da ViaCont Consultoria), pois a mesma fez a incidência, considerando a recorrente
como contribuinte do regime de Lucro Presumido. Senão, vejamos:
No item 4.2:

4.2- 13° salario e adicional de férias 8,33% x 36,80% (PRESUMIDO) = 3,07%

4.2- 13° salario e adicional de férias 8,33% x 31,00% (SIMPLES) = 2,58%

Da mesma forma vejamos com o item 4.3:

4.3- 13° salario e adicional de férias O,75%x 36,80% (PRESUMIDO) = 0,28%

4.3- 13° salario e adicional de férias O,75%x 31,00% (SIMPLES) = 0,23%

Isso demonstra claramente, que a ViaCont Consultoria, ainda, está despreparada
para responsabilizar-se, isoladamente, por julgamentos de planilhas de custos.

Ainda no mesmo diapasão de erros grotescos, no demonstrado abaixo, vamos ter
certeza que a ViaCont, apenas visualizou as planilhas e não, examinou.

Observação:

O total dos encargos sociais e trabalhistasestá errado somando um total de R$
84,97% que deveria ser 78,46% influenciando diretamente no valor final que

está R$ 735,13 e deveria ser R$ 752,47, portanto o valor final do

empregado/mêsé 2.148,44.

Foi apontado, mais um "ERRO" da OPEN. Alega-se, coforme, acima,
que a mesma apresentou a soma dos Encargos Sociais totalizando 84,97%, quando
deveria ser 78,46% , devendo o valor total e correto da incidência ser igual a R$
735,13. Ora, Sr Pregoeiro, na verdade a nomenclatura percentual está 84,97%, no
entanto, se a consultoria tivesse somado os valores, certamente encontraria o
percentual de 78,46% e bastaria uma rápida "olhada" na última coluna da planilha
pra encontrar o valor correto de R$ 735,13 (conforme aponta a consultoria).

Finalizando os fatos. O Relatório da Consultoria, alega que o
MÓDULO 5 da Planilha de Custos apresentada pela recorrente, apresenta impostos
no percentual de 5,72% , quando o percentual correto de impostos seria de 6,46%.
(conforme abaixo)
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Para demonstrar que o percentual coreto de impostos é 6,46% , sao
apresentados anexos da Lei Complementar 123/2006, onde constam ainda, tabelas
de alíquotas e percentual de repartição dos tributos. (conformeabaixo)

Acontece, que o MODULO 5 da PLANILHA DE CUSTOS, é
composta de CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOSE LUCRO. Então, a consultoria,
em erro devastador, encontrou uma formula de cálculo para se extrair o percentual
correto do imposto SIMPLES,considerandoa soma de todo o modulo 5,ou seja, pra
ser repetitivo, considerou (Custos indiretos+Lucro+Tributos).

2018 - Considerando a tabela vigente a partir de 01/0112018

ANEXO Iy DA LEI CQMPI EMENTAR N" 123 DE 14 DE DEZEMBRQ DE 2006

(ReduçAo dada pela Lei CQmp1emeptar ng IS' de 27 de outubro de 2016)

(Vigencia:Qpartir de flJ/OI/20IH)

AHquota.S e Partilha do Simples Nacional - Receitas dccol"l'lMltCS da pt'CStaç60de &ef'Viços
relacionados no § S"-C' do an. 18 desta Lei Complenumtar

Receita 12Meses em RS
.00000
.000 OI a 360.000 00

Ali ta
450%
900%

Valor a Deduzir em RS
I" Faixa
2- Faixa 8.10000
3" Faixa
4" Faixa

.000 01 a 720.000 00

.000 O1 a 1.800.000 00
1020%
1400%

12.42000
39.780 00
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Faixas Percentualde Reparti.,. dos Tributos
IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS (Ol

P' Faixa 18,80% 15200A, 1767% 3,83% 4450%2"Faixa 1980% 1520% 2055% 445% 4000%3· Faixa 20800/0 15,20% 1973% 427% 4000%4- Faixa 1780% 1920% 1890% 4,10% 4000%
S· Faixa 1880% 1920% 1808% 392% 4000% *6- Faixa 5350% 2150% 2055% 445%
(0) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de fonna
proporcional, aos tributos federais ~ mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na S· faixa, quando
a aliquotaefetiva for sueeeíore 125 • reparticãc será:

Faixa IRPJ CSLL Cofins PISlPasep ISS
5· Faixa, com (Aliquota (Alíquota (AIiquota (Alíquota Percentual de ISS
a1íquota efetiva fixo em
superior a efctiva - S%) x eferiva ~ 5%) x efetiva - 5%) x deriva - S%) x
J2,5% 31,33% 32.00% 30,13% 6,54% 5%

Ea fórmula:

C_ulofNIIa~.t1.

RHlt:laAliq-PIl
IRBT"

Pnso 3:Aplicar a ailqvota encorn-ada pelofaturamentomensal da empresa

Faturamento últimos 12meses RS 318.958,69

\
\

\ Fórmula: (318.958,6909%)-8.IOO,OO/318.958,6'F6,46%

Total dos impostos informado pela empresa 5,72%.
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Quem pode participar: empresas que oferecem serviços como vigilância, limpeza e construção de imóveis e obras, entre outros.

o percentualefetivomáximodevido ao ISS será de 5%, transferindo-sea diferença, de forma proporcional,aos tributos federais da mesmafaixa de receita bruta anual. Sendoassim,na 5"
faixa, quandoa aliquotaefetiva for superior a 12,5%,a repartiçAosenil:

RBT12 • Alíquota (n) - PO =
Alíquota EFETIVA=

A. EFETIVA·



Quem pode participar: empresas que oferecem serviços como vigilância, limpeza e construção de Imóveis e obras, entre outros.

o percentualefetivo máximo devido ao 155será de 5%, transferindo-se a diferença,de fonna proporcional, aos tributos federaisda mesma faixa de receita bruta anual. Sendoassim, na 5- faixa,
quando a allquota efetiva for superior a 12,5%, a repartlçAoserá:

Percentual de

RBT12* Allquota (n) - PO=
Allquota EFETIVA=

AlI, EFETlVA·



Quem pode partldpar: empresas que oferecem serviços como villllncia, limpeza e construçlo de imóveis e obras, entre outros.
"

o percentual efetlvo máximo devido ao ISS será de 5%, tranaterlndo-ae e diferença; delonna proporcionai, aos trlbutOI federais da l118ItI'Iafaixa de receita bruta anual. Sendo BIIlm, na 5" falXII, quando a
allquota eletlva for superior a 12,5%, a repartlçlo I8I'1II:



ll-DASRAZÕESDAREFORMA

A decisão sob comento,merece ser reformada,porque:

• Todos os erros apontados pela Consultoria contratada pelo
SESIISENAI,para análise das propostas e apontada ela Comissão de
Licitação aos licitantes. A recorrente rebateu, demonstrou e
comprovou o engano da ViaCont. Deixando fundamentado de forma
clara e objetiva a exequibilidadedas planilhas por ela apresentadase;

• O edital diz "serão desclassificadasas propostas que não atenderem às
exigências do presente edital e Anexos, sejam omissas ou
apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento ou o regular andamentodo futuro contrato, e, ainda, as que
apresentarem valores simbólicos ou irrisórios, de valor zero,
excessivos ou manifestantemente inexequíveis no seu todo. (lrifei), a
recorrente não se enquadra em nada do escrito no edital, e,

• Ainda que existisse veracidade nas ilações da Consultoria, a simples
diferença ( a menor/maior ) de preço/percentuais em itens das
planilhas da recorrente não constitui elemento suficiente para se
afirmar que a mesma não possa ser classificada.

A respeito da possibilidade de correção da planilha após a fase de
lances ou abertura dos envelopes apresentados em uma licitação. Como regra, o
Tribunal de Contas da União compreendepossível permitir que a empresa ofertante
da melhor proposta possa corrigir a planilha apresentada durante o certame. No
entanto, essa possibilidadenão pode resultar em aumento do valor total já registrado
que serviu de parâmetro comparativoentre os participantes.

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).

Recentemente, ao analisar hipótese semelhante, o Teu 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
inicialmenteproposto:

A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das
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respectivas propostas, devendo a Administração contratantes realizar
diligênciasjunto às licitantes para a devida correção dasfalhas desde
que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão 2.546i20 15 _
Plenário).

É importante sinalizar que a lei de licitações, ao prever a possibilidade
de realização de díligêncías (art. 43, §3°),expressamente vedou a inclusãoposterior
de ~ocumentoou mformação que deveria constar originalmente da proposta. Nessesentido:

Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de
informações que possam ser supridas por meio de diligência,
facultada pelo art. 43, §3~ da Lei 8.666/93, desde que não resulte
inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os
participantes. (Acórdão 2873/2014 -Plenário)

Apesar da aparente contradição entre as recomendaçõesacima citadas,
especificamentequanto à correçãode valores ou percentuais inseridos na planilha de
preços, constata-se que o Tribunal de Contas da União entende que o ajuste sem a
alteração do valor global não representaria apresentação de informações ou
documentos novos, mas apenas o detalhamento do preço já fixado na disputa de
lances ou comparaçãode propostas.

Além disso, aos órgãos e entidades subordinados à disciplina das
instruções normativas editadas pelo Mpog, a lN n" 02/2008 dispõe expressamente,
em seu art. 29-A, §2°, que "erros no preenchimento da planilha não são motivo
suficiente para a desclassificaçãoda 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 co~tratação". Incl~sive Douto
Pregoeiro,estes termos fazemparte das entrelinhasdo edital, no seu subitem5.7.

Por fim, vale notar que o mesmo raciocínio pode ser. aplica~o,~m
licitações realizadas por lotes, na hipótese de um dos iten~~ão cumpnr os.cntenos
de aceitabilidade estabelecidos no instrumento convocatono, tendo em VIS~~ ~ue:
conforme disposto no acórdão 3.473/14 - Plenário, nenhum sobrepreço umtar~oe
aceitável nos serviços constantes do orçamento da lici~a?ão,ainda que a planilha
orçamentáriaapresente preço global inferior aos referenciais adotadospelo TCU.
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Fica claro, portanto, que a míngua da indicação de qualquer dado
concreto que pudesse sustentar a imaginada incoerência dos erros apontados na
proposta da recorrente, esta não poderia ser alijada da disputa por meras ilações.

Aliás, é sabido de todos que os atos administrativos devem ser
devidamente motivados, sob pena de invalidar aquilo que foi praticado.

ID-DOPEDIDO

Em face do exposto e tendo na devida conta que os preços ofertados
pela recorrente são efetivamente planilhados coretamente, requer-se o provimento
do presente recurso, com efeito para:

• com fundamento, no Edital e no Regulamento de Licitações e Contratos
SESIISENAI a classificação da recorrente, para que possa participar da fase de
lances e apresentar proposta mais vantajosa, que é o ápice da licitação;

Outrossim, amparada nas razões recursais, requer-se que essa
Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não
ocorrer, faça este subir à autoridade superior em consonância com o previsto no §
4°, do art. 109, da Lei n? 8666/93, comunicando-se aos demais licitantes para as
devidas impugnações, se assim o desejarem, conforme previsto no § 3°, do mesmo
artigo do Estatuto.

Nestes Termos
P. Deferimento
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