
 

 

Resposta ao Recurso Administrativo do Pregão Eletrônico nº PE.EPE.005/2021 Contratação dos 
Serviços de Secretariado Executivo para o escritório da EPE. – ATA COMPLEMENTAR N° 1 

 

EMPRESA RECORRENTE: EURO SERVICE EIRELI ME. CNPJ: 16.963.926/0001-12 

EMPRESA INTERESSADA: TIME MULTISSERVIÇOS Ltda. CNPJ: 34.036.212/0001-40 

 

 I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

A manifestação da intenção em recorrer foi registrada no sistema Comprasnet, na sessão 
pública do pregão eletrônico acima enumerado, realizada em 30/08/2021. O pregoeiro aceitou a 
intenção em recorrer e concedeu o prazo de 3 (três) dias uteis para apresentação das razões, sendo 
concedido mesmo prazo para as contrarrazões. As razões e contrarrazões foram apresentadas no 
prazo legal definido, sendo por tanto, tempestivas.  

 II – DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRENTE.  

A empresa EURO SERVICE EIRELI ME. CNPJ: 16.963.926/0001-12, ora RECORRENTE, alega, 
resumidamente, que a empresa declarada vencedora, TIME MULTISSERVIÇOS Ltda. CNPJ: 
34.036.212/0001-40: 

a) Utilizou-se indevidamente da desoneração da folha de pagamento prevista na Lei n° 12.546/2011, 
para obter vantagem indevida, especificamente, em relação aos custos com INSS; 

b) Está irregularmente constituída perante a legislação brasileira; 

c) Apresentou planilha de custos com percentual de férias incorreto; e 

d) Zerou o valor referente aos custos com uniformes. 

No final de suas alegações, a RECORRENTE requer:  

“...Por todo exposto, acreditando no bom senso, característica peculiar deste Ilustre Pregoeiro, e ante 
todo o exposto, a Recorrente requer a inabilitação da recorrida TIME MULTISSERVICOS LTDA, quando em então, 
estará sendo restabelecida a salutar e costumeira JUSTIÇA. ”. 

Os termos do recurso apresentado pela RECORRENTE podem ser obtidos em sua íntegra 
no sítio do ComprasNet. 

 III – DAS CONTRARAZÕES 

 A empresa TIME MULTISSERVIÇOS LTDA. apresentou as contrarrazões ao recurso 
interposto pela empresa EURO SERVICE EIRELI ME, com base nos argumentos transcritos a seguir:  

“A utilização da desoneração da folha de pagamento pela recorrida tem caráter obrigatório e se 
baseou na legislação vigente e entendimento jurisprudencial, vejam:   

O art. 7º da Lei nº 12.546/2011 dispõe que até 31 de dezembro de 2021, poderão contribuir sobre o 
valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição 
às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991: 

I - as empresas que prestam os serviços referidos nos § 4º do art. 14 da Lei nº 11.774, de 17 de 
setembro de 2008”. Vejamos o que diz o inciso VI do §º 4º da Lei nº 11.774/08: 

“§ 4o Para efeito do caput deste artigo, consideram-se serviços de TI e TIC: 

[...] VI - assessoria e consultoria em informática”; (grifo nosso) 
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Como pode ser aferido no CNPJ da Recorrida, já anexado aos autos, sua atividade principal é 

consultoria em tecnologia da informação - CNAE 61.04-0-00. 

A formalização junto à Receita Federal, conforme prova os documentos anexados junto da proposta e 
o “print” extraído do E-social, também reforçam que a Recorrida está enquadrada na desoneração da folha de 
pagamento com base na Lei nº 12.546/2011. 

Assim, resta comprovado o fundamento legal para o uso da desoneração da folha de pagamento.” 

 

E por derradeiro, a RECORRIDA requer: 

”...Diante o exposto, que seja NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO, a fim de 
manter a decisão do Ilustro Pregoeiro que declarou a empresa Recorrida como vencedora do certame, nos 
termos da fundamentação supra...” 

 

Os termos das contrarrazões podem ser obtidos de forma integral no sítio do ComprasNet. 

 IV – DOS FATOS. 

Em face do pregoeiro ter acatado o recurso da empresa TIME MULTISSERVICOS LTDA., 
CNPJ: 34.036.212/0001-40, interposto em 17/08/2021, houve retorno à fase da habilitação. Assim, após 
a convocação com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, a primeira sessão pública da Ata 
Complementar ocorreu às 15:00h do dia 30 de agosto de 2021. Na ocasião a empresa TIME foi 
declarada vencedora do certame, com a proposta no valor de R$ 1.649.874,99 (um milhão, seiscentos e 
quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais, e noventa e nove centavos). 

Inconformada com o resultado do certame, a empresa EURO SERVICE EIRELI ME., ora 
RECORRENTE, manifestou intensão de recorrer do resultado e, tempestivamente, apresentou 
respectivo recurso, o qual passo a analisar. 

 V – DA ANÁLISE DO RECURSO. 

Após análise dos fundamentos contidos no recurso apresentado pela RECORRENTE, no 
tocante à habilitação da empresa TIME MULTISSERVICOS LTDA, bem como nas respectivas 
contrarrazões apresentadas, o Pregoeiro entende que:  

1. No tocante ao argumento apresentado pela RECORRENTE de que a empresa TIME utilizou 
indevidamente o benefício da desoneração da contribuição patronal sobre a folha de pagamento, acolho 
o argumento contido nas contrarrazões, no sentido de que TCU, no Acórdão n.º 480/2015 – Plenário, já 
enfrentou questão análoga à situação ora questionada, se posicionando da seguinte forma, conforme 
ementa transcrita a seguir: 

“Representação acerca de irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços 
continuados de apoio administrativo. Arguição de vantagem indevida, auferida pela licitante vencedora, em 
decorrência do regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), instituído pela Lei 
12.546/2011 para fins de desoneração da folha de pagamentos. Possível violação dos princípios da legalidade e 
da isonomia sob o argumento de que a atividade econômica principal da licitante vencedora seria incompatível 
com o objeto da licitação. Improcedência. Existência de prova de cadastro em atividade econômica secundária 
compatível com os serviços licitados. Regular enquadramento da empresa no regime de CPRB, nos termos da 
legislação em vigor. Prejudicialidade do pedido de medida cautelar para suspensão dos atos do certame. O 
atendimento à legislação tributária no tocante ao enquadramento de pessoa jurídica no regime de contribuição 
previdenciária sobre a receita bruta, nos termos da Lei 12.546/2011, não impõe vantagem indevida - e, portanto, 
não viola o princípio da isonomia - em licitação pública desde que haja compatibilidade entre os serviços licitados 
e os constantes do cadastro de atividades econômicas do proponente. ” 

Ademais, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, da empresa TIME 
MULTISSERVICOS LTDA, registrado na Receita Federal, consta como atividade econômica principal o 
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código CNAE 61.04-0-00 (Consultoria em Tecnologia da Informação) e como atividades econômicas 
secundárias, entre outras, o código 78.10-8-00 (Seleção e Agenciamento de mão-de-obra). 

Como se vê, a questão ora submetida a debate é similar à enfrentada pelo TCU no Acórdão 
n.º 480/2015 – Plenário, razão pela qual nego provimento ao recurso neste ponto. 

2. A RECORRENTE ainda alega que a empresa TIME MULTISSERVIÇOS LTDA está 
constituída irregularmente na forma de “Empresa Individual de Responsabilidade Limitada”, em afronta 
à Lei n° 12.441, de 11 de julho de 2011, e, ainda que o Capital Social Integralizado está em desacordo 
com o disposto no art. 980-A da lei supracitada. 

Cumpre esclarecer que a Lei nº 14.195/2021, publicada no dia 27/08/2021, pôs fim à 
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). De acordo com o artigo 41 da nova 
legislação, todas as empresas registradas nessa modalidade foram transformadas em Sociedades 
Limitadas Unipessoais (SLU), independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo. Além 
disso, a nova lei não exige mais um Capital Social mínimo. 

Por fim, a Superintendência de Recursos Financeiros, área financeira e contábil da EPE, 
observou que o arquivo do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, encaminhado no Balanço 
Patrimonial da TIME MULTISSERVIÇOS, do período de 01/01/2020 a 31/12/2020, apresentou as 
seguintes informações: 

 Capital social subscrito inicial = R$ 106.000,00 

 Capital social subscrito final = R$ 4.000.000,00 

 Capital integralizado inicial = R$ 6.000,00 

 Capital integralizado final = R$ 500.000,00 

Diante do exposto, também nego provimento ao recurso neste ponto. 

3. Quanto ao terceiro tópico apresentado pela RECORRENTE,  qual seja, que a TIME 
MULTISSERVIÇOS atribuiu percentual incorreto para a cobertura das despesas de férias e do adicional 
de férias, cabe, inicialmente, esclarecer que da leitura do instrumento convocatório e da Instrução 
Normativa não há determinação de utilização pelos proponentes de percentuais referentes à conta 
vinculada em suas propostas. 

A RECORRENTE parte de uma interpretação equivocada, ao confundir os percentuais de 
retenção da conta vinculada, provisionados do pagamento mensal a ser realizado à contratada, que tem 
como objetivo o provisionamento dos recursos necessários para o adimplemento das verbas 
trabalhistas. Nesse contexto, percebe-se que o cálculo das férias e do adicional de férias, 
correspondente a 11,11%, obtido da fração de uns doze avos, acrescido do terço constitucional, é 
diferente da retenção que será feita para a rubrica da conta vinculada, qual seja, de 12,10%. 

Nesse sentido, nego provimento ao recurso neste tópico. 

4. Por fim, a última insurgência da RECORRENTE diz respeito à alegação de que a TIME 
MULTISSERVIÇOS atribuiu valor zero para o item “uniforme”, na Planilha de Custos e Formação de 
Preços. Quanto a isso, cabe salientar que, na fase preliminar do certame, foi respondido na “pergunta 
3”, do “esclarecimento 3”, o seguinte: 

 “ESCLARECIMENTO 3 

Pergunta 3: Entendemos que não é necessário o fornecimento de uniforme. Está 
correto o nosso entendimento? 
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Resposta 3: Sim, está correto o entendimento. ” 

Cabe ressaltar que os esclarecimentos se vinculam ao edital, conforme entendimento do 
TCU, no recente Acordão n.º 179/2021 – Plenário, a seguir transcrito:  

“Os esclarecimentos prestados pela Administração ao longo do certame licitatório possuem 
natureza vinculante, não sendo possível admitir, quando da análise das propostas, 
interpretação distinta, sob pena de violação ao instrumento convocatório”. 

Desse modo, da mesma forma que no tocante às demais insurgências, o recurso não 
merece prosperar quanto ao ponto, uma vez que o fato de a empresa TIME MULTISSERVIÇOS não ter 
cotado o item “uniforme” está condizente com esclarecimento prestado pela comissão de licitação, 
disponibilizado em 29/7/2021 no Portal do Comprasnet e no sítio da EPE. 

 VI – CONCLUSÃO E DECISÃO DO PREGOEIRO. 

 
Diante de todo o exposto, baseado no entendimento do Tribunal de Contas da União e na 

legislação vigente, conheço o Recurso Administrativo, visto estarem presentes a tempestividade e a 
legitimidade, para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO e manter a decisão quanto à habilitação da 
empresa TIME MULTISSERVIÇOS Ltda.  

 
Assim, mantenho a decisão de declarar habilitada a empresa TIME MULTISSERVIÇOS 

Ltda. CNPJ: 34.036.212/0001-40, aceitar sua proposta e declará-la vencedora do certame. Por fim, 
recomendo a adjudicação do objeto à empresa vencedora e a homologação do resultado no sistema 
ComprasNet. 
 

Nos termos do art. 13º, inciso IV, do Decreto nº 10.024/2019 c/c o art. 4º, §1º, do 
Regulamento de Licitação e Contratos da EPE (RLC/EPE), encaminho o presente recurso para decisão 
da Autoridade Superior. 
 
Rio de Janeiro, 10/09/2021. 
 
 
 
 
Lauro Renato Lima Damasceno 
Pregoeiro 
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DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 
 
Nos termos da legislação vigente e com base nos argumentos e nos fundamentos do 

pregoeiro, acato, nos seus exatos termos, a decisão proferida, no sentido de negar provimento ao 
recurso interposto pela empresa EURO SERVICE EIRELI ME. 

 
Rio de Janeiro,    de        de 2021. 
 
 
 
Angela Regina Livino de Carvalho 
Diretora de Gestão Corporativa 
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