
 
RECURSO : 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO LAURO RENATO LIMA DAMASCENO DA EMPRESA DE PESQUISA ENEGÉTICA - 
EPE 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2021 
 
INSTITUTO DE PROFESSORES PÚBLICOS E PARTICULARES - IPPP, inscrito no CNPJ sob o nº 34.178896/0001-47, 
com sede na Avenida Rio Branco nº 185, sala 1312, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20040-007, doravante 
denominado “Recorrente”, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, interpor RECURSO 

ADMINISTRATIVO, em face da decisão que habilitou a PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA., inscrita no CNPJ n.º 00.277.106/0001-37, com sede na Rua Almirante Grenfall n.º 405, sala 
706, bloco 3, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ, ora recorrida, pelos fatos e fundamentos a seguir. 
(I) 
DA TEMPESTIVIDADE 
 
De acordo com a inteligência do artigo 26 do Decreto 5.450/2005 “qualquer licitante poderá durante a sessão 
pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando 
lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso (...)” – grifamos. No caso em tela, 
a sessão pública ocorreu, em 12/08/2021 (quinta-feira), ocasião em que foi manifestada a intenção de recurso. 
Sendo assim, o prazo limite para apresentação deste recurso encerra-se no dia 17/08/2021 (terça-feira). 
 

(II) 
DA SÍNTESE DOS FATOS 
 
Trata-se de Recurso face ao inconformismo do IPPP, em razão da equivocada análise da Sr. Pregoeiro, que declarou 
a empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., habilitada no certame 
em destaque, mesmo apresentando planilha de formação de preços em desconformidade com o Edital e o 
Ordenamento Jurídico. 
 
O IPPP participou do pregão eletrônico n.º 005/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de 
serviço de secretariado, nos níveis médio e superior para atender as necessidades do Escritório Central da EPE, 
situado na Praça Pio X, n° 54, Edifício Marquês dos Reis 2º ao 7º andar, Rio de Janeiro, tendo sido classificada em 

4° lugar. 
 
Em seguida, a pregoeira convocou a primeira colocada INNOVA AIR SERVIÇOS EIRELI, tendo sido desclassificada 
em razão de exequibilidade na planilha de formação de preços apresentada. 
 
Após a convocação das microempresas e empresas de pequeno porte, que restou infrutífera, a PERSONAL SERVICE 
RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA foi convocada pelo Pregoeiro para apresentar sua 
planilha de formação de custos, tendo sido feitas as adequações que a equipe técnica da EPE entendeu ser 
pertinente e, posteriormente, apresentou seus documentos de habilitação dentro do prazo determinado, tendo se 
sagrado vencedora do certame. 
 
No entanto, ao promover a análise das planilhas de formação de custos, a equipe técnica da EPE deixou de observar 

que a PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. não fez o preenchimento 
correto da planilha de formação de preços (módulo 2.2 e seguintes), motivo pelo qual o IPPP apresentará suas 
razões recursais a seguir. 
 
(III) 
DO MÉRITO RECURSAL 
 
DO ERRO DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA PELA PERSONAL 
DA NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO 
 
O aspecto principal a ser analisado no presente recurso diz respeito às planilhas apresentadas pela PERSONAL 
SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., pois é possível identificar que ocorreram erros 

no preenchimento da planilha de formação de custos (módulo 2.2 e seguintes), que impossibilitam a manutenção da 
licitante como vencedora do certame. 
 
Isso porque 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 
(https://www.gov.br/secretariageral/pt-
br/estrutura/secretaria_de_controle_interno/arquivos/normativos/NT%20SEI%200497655%20.pdf). 



 
Nota-se que por meio de uma simples análise da planilhas apresentadas pela PERSONAL, é possível verificar o erro 
ocorrido na elaboração de suas planilhas, razão pela qual é impositivo que se faça a correção apontada. 
 
Importa destacar que os erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da 
proposta, conforme o item 7.9 do Anexo VII – A da Instrução Normativa n.º 05, de 26/05/2017 - Diretrizes para 
Elaboração do Ato convocatório -, portanto se faz necessária a convocação da PERSONAL para retificar os erros 
apontados nas planilhas. 

 
Logo, é imprescindível a reforma da decisão que habilitou a PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E 
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., e a posterior convocação dela, a fim de possibilitar que ela realize as devidas 
correções das planilhas apresentadas, sob pena de desclassificação do pregão eletrônico 005/2021. 
 
(III) 
DO REQUERIMENTO 
 
Por todo o exposto, confiante no notório saber jurídico de que é dotada V. Sia., requer o presente recurso seja 
recebido e processado, e, posteriormente, determinada a reforma a decisão que habilitou e declarou vencedora a 
empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, nos autos do pregão 
eletrônico n.º 005/2021, coma consequente reabertura do pregão, para que a recorrida tenha a oportunidade de 

corrigir os erros apontados, tendo em vista as inobservâncias ao instrumento convocatório acima apontadas e por 
ser medida legal que se impõe. 
Termos em que Pede Deferimento. 
Rio de Janeiro, 16 agosto de 2021. 
João Batista de Morais Jr. 
Diretor Geral 

      

 


