
 

 

 

Resposta ao Recurso Administrativo do Pregão Eletrônico nº PE.EPE.005/2021 – Licitação para 
contratação dos Serviços de Secretariado Executivo para o escritório da EPE. 

 

EMPRESA RECORRENTE: INSTITUTO DE PROFESSORES PÚBLICOS E PARTICULARES - IPPP 
CNPJ: 34.178.896/0001-47 

EMPRESA RECORRIDA: PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL Ltda. CNPJ: 00.277.106/0001-37 

 

 I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

A manifestação da intenção em recorrer foi registrada no sistema Comprasnet na sessão 
pública do pregão eletrônico acima enumerado. 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 INSTITUTO DE PROFESSORES PÚBLICOS E PARTICULARES - IPPP CNPJ: 
34.178.896/0001-47, ora RECORRENTE, alega, resumidamente, que a empresa declarada vencedora 
PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL Ltda. CNPJ: 
00.277.106/0001-37, não fez o preenchimento correto da planilha de formação de preços (módulo 2.2 e 
seguintes) 

Segundo a RECORRENTE, os percentuais referentes ao Submódulo 2.2 - Encargos 
Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições 
deveriam incidir sobre o somatório dos Módulos 1 (Composição da Remuneração) com o Submódulo 
2.1 (13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias), conforme determina a Nota Técnica 
expedida pela Presidência da República n.º 2/2018/CGAC/CISET/SG-PR e que a planilha apresentada 
pela empresa declarada vencedora não o fez.  

No final de suas alegações a RECORRENTE pede:  

“...reforma a decisão que habilitou e declarou vencedora a empresa PERSONAL SERVICE 
RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, a consequente reabertura do pregão, para que 
a recorrida tenha a oportunidade de corrigir os erros apontados. ” 

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

 III – DAS CONTRA-RAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRIDA. 

A empresa RECORRIDA em suas alegações coloca os fatos e argumentações, nos termos 
abaixo sumarizados  

 
“De acordo com a RECORRENTE há erros no preenchimento da planilha de formação de custos 

apresentada pela Recorrida, no tocante ao módulo 2.2 e seguintes, que impossibilitam a manutenção da licitante 
como vencedora do certame. 
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Tal justificativa tem por fundamento que os percentuais referentes ao submódulo 2.2 – Encargos 
Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições deveriam incidir 
sobre o somatório dos Módulos 1(Composição da Remuneração) com o Submódulo 2.1 (13º (décimo terceiro) 
Salário, Férias e Adicional de Férias), conforme determina a Nota Técnica expedida pela Presidência da República 
n.º 2/2018/CGAC/CISET/SG-PR”. 

 
E continua  
“Como se observa no presente recurso, a própria RECORRENTE reconhece que os erros no 

preenchimento da planilha em referência não é motivo suficiente para a desclassificação da Recorrida, conforme o 
item 7.9 do Anexo VII – A da Instrução Normativa nº 05/2017.Este é o entendimento jurisprudencial aplicado, pois 
tratando-se de erro sanável há possibilidade de abertura de prazo para correção, se for o caso. Portanto, em 
eventual 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 Contratante realizar diligências 
junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global. Oportunamente, 
cumpre esclarecer que a mencionada planilha foi realizada com base no modelo disponibilizado pela própria 
Contratante, de modo que a Recorrida apenas efetuou o preenchimento com as informações exigidas. ” 

 
Por fim a empresa RECORRIDA, em sua argumentação pede: 

...“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 e, caso se 
entenda de modo diverso, requer-se abertura de prazo para que a Recorrida efetue as correções necessárias na 
planilha de custos, a fim de sua manutenção como vencedora do processo licitatório” 

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

 IV – DOS FATOS. 

A primeira sessão pública do certame ocorreu no dia 04 de agosto às 10:00h. Após a etapa 

de disputa aberta de lances, sagrou-se vencedora a empresa INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS 
EIRELI CNPJ: 13.411.926/0001-11 a qual foi solicitada a encaminhar sua proposta ajustada, bem 
como a planilha de formação de custos para análise. Na sessão seguinte, informada da existência de 
erros em sua planilha, a licitante pediu sua desclassificação, em face de sua proposta comercial não se 
manter EXEQUIVEL, após as necessárias correções. 

Com a desclassificação da empresa INNOVA AIR, o sistema ComprasNet, baseado na Lei 
n°123/06 que assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte, direito de preferência em 
caso de empate (valores iguais ou até 5% superiores ao melhor lance), convoca automaticamente a ME 
ou EPP mais bem classificada para, exercer seu direito de preferência e apresentar uma proposta que 
cubra o valor do melhor lance. Após convocação automática, e tendo exercido seu direito de preferência 
a empresa TIME MULTISSERVICOS LTDA CNPJ: 34.036.212/0001-40 enviou sua documentação e 
planilha de formação de custos, para análise da comissão de licitação.  
 

Quando da avaliação da documentação apresentada, foi verificado que os atestados de 
capacidade técnica apresentados, estavam em nome de empresa diversa da empresa que fora 
convocada e cadastrada no certame, não sendo, portanto, válidos para comprovação de habilitação à 
prestação dos serviços. Assim, entendendo não serem válidos os atestados apresentados, a empresa 
TIME MULTISSERVICOS LTDA CNPJ: 34.036.212/0001-40, foi desclassificada do certame. 

 
Novamente, após a desclassificação da licitante o sistema, convocou, automaticamente, a ME 

ou EPP mais bem classificada para, para exercer seu direito de preferência e apresentar uma proposta 
mais vantajosa. Porém, desta vez as licitantes convocadas e que poderiam exercer o direito de 
preferência, não o fizerem.   
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Assim, a empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL Ltda. CNPJ: 00.277.106/0001-37, ora RECORRIDA e foi solicitada a encaminhar sua 

proposta ajustada, bem como a planilha de formação de custos para análise. Após análise da 
documentação a licitante foi habilitada tecnicamente e declarada vencedora do certame, com uma 
proposta de R$ 1.649.874,96 (Um milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e 
quatro reais e noventa e seis centavos). 

 V – DA ANALISE DO RECURSO. 

Incialmente, quanto à tempestividade do recurso, tem-se que a manifestação da intenção 
em recorrer foi registrada no sistema ComprasNet, na sessão pública do dia 12/08/2021. O pregoeiro 
aceitou, nesta mesma data, a intenção e concedeu o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das 
razões, sendo concedido mesmo prazo para as contrarrazões. Tanto as razões, como as contrarrazões 
foram apresentadas nos prazos legais definidos, portanto tempestivas. 

Quando da análise da documentação, bem como da planilha de formação de custos da 
vencedora, e ora RECORRIDA foram conferidos os pontos mencionados e origem do recurso formulado. 
 

No nosso caso concreto, ressalvado o fato de que a empresa RECORRIDA foi declarada 
vencedora, tanto a empresa RECORRENTE como a RECORRIDA, pedem em suas peças que seja 
dada a oportunidade para que a vencedora possa sanar sua planilha de formação de custos.  
 

Então vejamos, em tema já pacificado pelos órgãos de controle, peço vênias pela repetição 
e cito as disposições constantes no item 7.9 Anexo VII da Instrução Normativa MPOG nº 05/2017, o 
qual têm por finalidade ilustrar o já afirmado 
 

(...)7.9. Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando a 
planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é o 
bastante para arcar com todos os custos da contratação. ”. (...) 

 
Assim, nota-se que a identificação de equívocos no preenchimento da planilha não deve 

implicar na exclusão automática do licitante do certame. Pelo contrário, constatado o erro na planilha do 
licitante, deve a Administração franquear o seu saneamento, possibilitando, assim, o ajuste da proposta 
apresentada. Mas é importante esclarecer que a adoção desse procedimento não poderá resultar na 
majoração do valor global da proposta apresentada pelo licitante, com o qual ele se sagrou vencedor da 
licitação.  
 

Cumpre ressaltar que a licitante PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E 
ASSESSORIA EMPRESARIAL Ltda. CNPJ: 00.277.106/0001-37, vincula-se por meio do valor global da 
sua oferta, a qual foi reconhecida como aceitável/exequível no certame licitatório e, dentre as 
apresentadas, foi a mais vantajosa.  
 

Logo, ainda que ajustes tenham que ser realizados na planilha, eles não poderão aumentar 
o valor global apresentado. Aliás, a não prejudicialidade da composição do custo global da proposta 
apresentada originariamente pelo licitante, ao que nos parece, é o limite para a efetivação de tais 
ajustes. Inclusive, coaduna-se com tal posicionamento o Tribunal de Contas da União: em seu Acórdão 
nº 4.621/2009 – Segunda Câmara, transcrito abaixo, em parte, com grifos nossos. 
 

(...)”Dessa forma, concluindo o raciocínio, entendo que eventuais falhas constantes das planilhas de custos 
unitários indicativos dos custos de formação de obra terceirizada devem ser adequadamente sopesadas de acordo com os 
objetivos instrumentais dessa planilha, de forma a não serem desclassificadas propostas mais vantajosas para a Administração 
e cujos preços atendam aos requisitos legais.(...) 
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 VI – CONCLUSÃO E DECISÃO DO PREGOEIRO. 

Diante de todo o exposto, embasado na legislação e nos fatos trazidos, conheço o Recurso 
Administrativo apresentado, visto estar presente a tempestividade e a legitimidade, e ACATO o pedido 
da RECORRENTE de conceder à empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E 
ASSESSORIA EMPRESARIAL Ltda. CNPJ: 00.277.106/0001-37 o direito de corrigir sua planilha. Por 
fim, informo o retorno à fase de habilitação para análise da documentação da empresa melhor 
classificada. 
 
Rio de Janeiro, 25/08/2021. 
 
 
 
Lauro Renato Lima Damasceno 
Pregoeiro 


