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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
ILMO. SR. PREGOREIRO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRCERJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC n° 2020/000007
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021

GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA, com sede na Estrada do Gabinal, n° 950 – Freguesia, Rio de Janeiro/Rj,
inscrita no CNPJ sob n° 20.591.265/0001-19, vem, por seu representante legal, que abaixo subscreve, em com
fundamento no inciso XVIII do artigo 4º, da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, apresentar CONTRARRAZÕES AO
RECURSO ADMINISTRATIVO, formulado pela licitante ABILITY NEGOCIOS EIRELI, em face dos atos que a
declararam a recorrida vencedora do pregão, pelos seguintes fundamentos:

I – DA TEMPESTIVIDADE:

Conforme previsto no item 11.2.3 do Edital:

“11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.”

Sendo assim, tendo se encerrado o prazo para recursos no dia 24/02/2021 (quarta-feira), logo, ter-se-á que o
prazo de inicio para contagem das contrarrazões se dá no dia 25/02/2021, primeiro dia útil seguinte, e seu
término, sendo os dias 27/02 e 28/02, respectivamente, sábado e domingo, será no dia 01/03/2021.

Portanto, comprovada está a tempestividade.

II – IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE.

Sem embargo de maiores argumentações, em face da carência de fundação técnica e legal, da peça vestibular da
recorrente, passamos a contestar os pontos arguidos:

1) DA CONVENÇÃO COLETIVA EMPREGADA (RJ002110/2019):

Alega a recorrente, sem razão alguma, que a Convenção Coletiva empregado pela vencedora, a saber a n°
RJ002110/2019, registrada no MTE no dia 24/10/2019, na qual faz parte o SINDICATO DOS TRABRALHADORES EM
EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE PASSAGEITOS URBUNOS, INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS,
FRETAMENTO, TURISMO, ESCOLTA, CARGAS, LOGISTICA E DIFER DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, comumente
conhecido por “SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS”, não atende as exigências do Edital.

Ora, vejamos o que reza o Edital no item 8.4.4.2.1:

“8.4.4.2.1. Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 do Sindicato das empresas do transporte rodoviário de
cargas e logística do Rio de Janeiro, CNPJ 33.822.057/0001-25 e Sindicato dos condutores de veículos rodoviários
e trabalhadores em empresas de transportes de cargas e diferenciados no município do Rio de Janeiro, CNPJ
33.644.493/0001-51, registrada no MTE sob o nº RJ001450/2018, em 12/09/2018.”

E logo em seguida o item 8.4.4.2.2:

“8.4.4.2.2. O(s) sindicato(s) indicado(s) nos subitens acima não são de utilização obrigatória pelos licitantes
(Acórdão TCU nº 369/2012), mas sempre se exigirá o cumprimento das convenções coletivas adotadas por cada
licitante/contratante.”

Não vamos nos dar ao trabalho de citar os precedentes do TCU sobre a matéria, pois no próprio texto do subitem
acima já se é referido, sendo questão incontroversa.

Vê-se assim que são possíveis a utilização de outras convenções coletivas.

Se não bastasse a expressa previsão no Edital, no quadro de avisos do Comprasnet, referente ao Pregão 04/2021,
se a recorrente tivesse ao menos se dado ao trabalho de ler, consta a seguinte pergunta e resposta, no
esclarecimento datado de 12/02/2021, às 14:12:56:

“Questionamento 3: No edital, item 8.4.4.2.1 é estipulado a aplicação da Convenção coletiva do Sindicato das
empresas do transporte rodoviário de cargas e logística do Rio de Janeiro, registrada no MTE sob o nº
RJ001450/2018. Pergunta-se, a despeito da permissão do item 8.4.4.2.2, será possível ao licitante apresentar
planilha de custos com a aplicação de CCT diversa da MTE sob o nº RJ001450/2018 ou será desclassificado? ”

E a resposta da Comissão de Licitação:
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“Resposta 3: Conforme expresso no item citado: “O(s) sindicato(s) indicado(s) nos subitens acima não são de
utilização obrigatória pelos licitantes”. Portanto, poderá ser usada CCT diversa, desde que continue vigente.
Consideram-se vigentes aquelas dentro do prazo estipulado na CCT ou a última CCT homologada da categoria. ”

A Convenção Coletiva RJ002110/2019, utilizada pelo GRUPO OG, além de mais recente, comtempla função mais
adequada para “motorista executivo”, escopo do edital, que é a função de “MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO -
ATÉ 7 PASSAGEIROS”.

A referida Convenção Coletiva foi anexada pela vencedora nos anexos da proposta, na pasta de arquivos
“Declarações e Anexos da Proposta”, “Anexo VII” e está disponível para consulta pública no endereço
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

Logo, demostrada está a improcedência dessa alegação.

2) DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO:

Superada a questão da validade da Convenção Coletiva RJ002110/2019, vemos que cai por terra o argumento da
recorrente em relação ao valor do Auxílio Alimentação computado na planilha de custos apresentada pela
vencedora GRUPO OG.

Como previsto na parte que trata do Auxílio Alimentação na CCT 2110/2019, na sua CLÁUSULA NONA - CESTA
BÁSICA, está disposto:

“A cada um dos integrantes da categoria profissional será concedida a aquisição de uma cesta básica mensal no
valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), mediante o desconto em folha do equivalente a 20% (vinte por cento)
do valor da referida cesta, valor este a ser suportado pelo empregado adquirente, não se integrando tais valores ao
salário para quaisquer efeitos, sendo facultado ao empregador substituir a cesta básica por vale ou ticket para
compras, nas mesmas condições, isto a partir de 01/09/2019, aplicando-se as regras trabalhistas e tributárias
instituídas pela Lei do Programa de Alimentação do Trabalhador (Lei 6.321/76), sendo estabelecido que a empresa
que desejar auferir os benefícios, a nível tributário, nos termos da referida Lei, concederá o benefício ora instituído
independente de frequência integral, por parte do empregado.”

Ora, se previsto a concessão de auxílio alimentação na Convenção Coletiva de R$ 65,00, mediante um desconto de
20% do trabalhador, logo o valor líquido do auxílio alimentação será de R$ 52,00, exatamente o valor computado
na planilha de formação de preços e custos apresentada pela vencedora. Não há o que se reparar!

A CCT 2110/2019, empregada para base dos cálculos NÃO COMTEMPLA “tíquete refeição”, de modo que não
prospera o argumento da recorrente.

Vale dizer que, diferentemente do vale-transporte, o vale-refeição não é uma obrigação legal da empresa, mas sim
uma vantagem opcional que algumas empresas decidem conceder. Segundo o Art. 458 da CLT, o valor da
alimentação já está incorporado no salário do colaborador. 

Apenas quando previamente estabelecido em convenção coletiva, passa a ser obrigatório, o que, como
demonstrado, não é o caso.

Quanto ao questionamento da recorrente de ser ou não a vencedora GRUPO OG inscrita no PAT, essa é uma
alegação descabida, até porque não é uma exigência prevista no Edital. Todavia, para satisfazer a esse
questionamento, apesar de não previsto no Edital, a resposta é SIM: a empresa GRUPO OG possui o comprovante
de inscrição de empresa beneficiária no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, cujo n° Inscrição no PAT é
3082334.

3) DO CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE:

O GRUPO OG, vencedora provisoriamente do certame, realmente se utilizou da média de cálculo de 22 dias de
passagens, para a escala de 44h semanais ou 5 x 2, onde se trabalham cinco dias da semana por 2 dias de
descanso.

Essa média tem por base o previsto no Termo de Referência, no seu item 3.2, onde se depreende:

“3.2. A forma de atendimento dos serviços continuados será em 2 (dois) horários com dedicação de mão de obra:
Segunda a sexta, no horário de 09:00h às 18:48h para primeiro posto e de 11:00h às 20:00h para segundo posto,
podendo o ser convocado a realizar trabalhos nos finais de semana ou feriados, fazendo jus ao pagamento de
horas extras, adicional noturno ou diárias, quando for o caso. ”

Sendo assim, sem dúvidas estamos a tratar da escala 5x2: de 2ª feira à 6ª feira.

Ora, todos os cadernos técnicos do Ministério da Economia estipulam que a jornada de 44 horas de 2ª a 6ª possui
em média 22 dias para efeitos de cálculo da passagem. 

Por ex., temos o caderno técnico para serviços de vigilância, que pode ser acessado em
https://www.gov.br/compras/pt-br/transparencia/cadernos-tecnicos-e-valores-limites/cts-2019/ct_vig_rj_2019.pdf,
na pag. 14, para cálculo da passagem, diz:

“Dias efetivamente trabalhados: consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho. Exemplo: 22 (vinte e dois)
dias para a jornada de 44 horas semanais e 15 (quinze) dias para jornada 12x36”

Mesmo porque, eventual variação 1 (uma) passagem ao mês, ao valor de meros R$ 8,10, não teria o condão de
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tornar a proposta inexequível, pois a licitante ainda poderia ajustar sua margem de lucro que arcar com tal
variação, sem alterar o preço ofertado.
Vale invocar, por analogia, o item 7.9 da Anexo VII-A da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2017:

“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; ”

A proposta do GRUPO OG é irretocável e está em obediência as regras do Edital e em consonância aos ditames da
Instrução Normativa da SEGES.

Portanto, também improcede essa alegação, que se junta as demais meramente procrastinatórias, que só serviram
para atrasar o bom andamento dos trabalhos da Comissão de Licitação. É de se lamentar a atitude da recorrente
em trazer pífios argumentos só com intuito de atrasar a homologação do pregão.

III – REQUERIMENTO:

Por todo exposto, requer que NEGUE PROVIMENTO ao recurso apresentado por AJS ABILITY NEGOCIOS EIRELI,
mantendo-se integralmente a decisão proferida na sessão pública do Pregão 04/2021, que sagrou vencedor a
empresa GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Rio de janeiro, 1° de Março de 2021

GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA
CNPJ: 20.591.265/0001-19
PATRICIA DA SILVA GOULART 
Sócia-Administradora

Daniel Goulart
Advogado
Oab/Rj 179.541
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