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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE
1. DOS FATOS

Foi realizada, em 18 de fevereiro de 2021, às 10 horas, a sessão pública do Pregão Eletrônico CRCRJ nº 04/2021,
cujo objeto é a contratação de serviços terceirizados de motorista executivo.

O licitante GRUPO OGSERVICOS EVIGILANCIA LTDA, CNPJ 20.591.265/0001-19, arrematou o objeto pelo menor
lance de R$ 71.260,08 (setenta e um mil, duzentos e sessenta reais e oito centavos), com valor negociado a R$
71.190,48 (setenta e um mil, cento e noventa reais e quarenta e oito centavos).

Os documentos de habilitação foram analisados com o auxílio da equipe de apoio, onde chegou-se à conclusão de
que estavam de acordo com o que fora pré-definido no Edital.

A proposta acompanhada da planilha de custo e formação de preços foi analisada com o auxílio da equipe de apoio
ao pregão e da área demandante, onde chegou-se à conclusão de que estava de acordo com o que fora pré-
definido no Edital.

Uma vez que o licitante arrematante GRUPO OGSERVICOS EVIGILANCIA LTDA enviou tempestivamente a proposta
acompanhada da planilha de custos e formação de preços e apresentou todos os documentos de habilitação
exigidos no Edital, foi, portanto, declarada vencedora do certame.

Não concordando com a decisão, o licitante ABILITY NEGOCIOS EIRELI, CNPJ 12.836.073/0001-05 manifestou
tempestivamente sua intenção de recurso.

Verificada a presença dos pressupostos recursais, ou seja, sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivação, coube a este Pregoeiro aceitar a intenção de recurso.

O recurso foi protocolizado tempestivamente, assim como a respectiva contrarrazão.

2. DAS RAZÕES

Em seu recurso, o recorrente, em síntese, alega que na Planilha de Composição de Custos apresentada pela
empresa recorrida não consta a cotação de Vale Alimentação conforme a Convenção Coletiva de Trabalho indicada
no Edital e não consta a cotação de Vale Transporte conforme nº de dias informado no Edital;

Em seu pedido, o recorrente requer a desclassificação da empresa GRUPO OGSERVICOS EVIGILANCIA LTDA.

3. DAS CONTRARRAZÕES

Em suas contrarrazões, o licitante declarado vencedor, em síntese, alega que:

a) O Edital não veda a utilização de outras convenções coletivas;

b) A comissão de licitação, em resposta aos questionamentos efetuados, informou que poderia ser usada CCT
diversa;

c) A CCT adotada não prevê o pagamento de ticket refeição, apenas cesta básica;

d) Adotou o prazo de 22 dias úteis para pagamento de vale transporte, conforme cadernos técnicos do Ministério
da Economia.

Em seu pedido, a recorrida requer que seja negado provimento ao recurso apresentado pela recorrente, mantendo-
se a sua declaração de vencedora.

4. DO MÉRITO

Inicialmente, cabe esclarecer os fatos anteriores à abertura da fase de lances do Pregão.

Recebemos 6 (seis) pedidos de esclarecimentos acerca do PE 04/2021. Todos eles recebidos e respondidos de
forma tempestiva.

Dentre estes, destaco um questionamento abaixo:

Pedido de esclarecimento nº 5

Grupo OG Serviços e Vigilância – recebido em nosso e-mail às 12:45 do dia 12/02/2021.

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?

Pregoeiro – respondido por e-mail às 14:10 do dia 12/02/2021.
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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 vigente.
Consideram-se vigentes aquelas dentro do prazo estipulado na CCT ou a última CCT homologada da categoria.

Tal questionamento e resposta foram divulgados no Comprasnet às 14:12 da mesma data.

Conforme § 2º do artigo 23 do Decreto n° 10.024/2019:

§ 2º As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a
administração.

A resposta data por este Pregoeiro, em virtude da vinculação ao instrumento convocatório, baseou-se no item
8.4.4.2 do Termo de Referência, exposto abaixo:

8.4.4.2. A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, bem como para a contagem da anualidade
prevista no art. 3º, §1º da Lei nº 10.192/2001, informa-se que foram utilizadas as seguintes convenções coletivas
de trabalho no cálculo do valor estimado pelo CRCRJ:

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.

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.

O CRCRJ não poderia definir através do Edital obrigatoriedade para que os licitantes apresentassem proposta de
acordo com determinada convenção coletiva. Este é o entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU e do
Tribunal Superior do Trabalho – TST sobre o assunto:

TCU – Acórdão nº 369/2012 – Primeira Câmara

1.7. Recomendar à [...] que:

1.7.1. abstenha-se de indicar, em suas licitações, o acordo ou convenção coletiva de trabalho que deverá ser
respeitado, não deixando de exigir, de todo modo, que as convenções coletivas sejam cumpridas pelos licitantes
e/ou contratantes, conforme jurisprudência desta Corte de Contas e do Tribunal Superior do Trabalho;

Na Planilha de Custo e Formação de Preços utilizada para a definição do valor estimado da contratação, o CRCRJ
adotou a CCT informada no item 8.4.4.2.1. do Edital, que previa pagamento de tíquete refeição (cláusula décima
primeira), a título de auxílio alimentação.

A proposta acompanhada da planilha de custos e formação de preços do licitante declarado vencedor foi analisada
com base na CCT 2019/2020 apresentada pelo licitante, registrada no MTE sob o n° RJ002110/2019 em 24 de
outubro de 2019.

A Convenção supramencionada, a título de auxílio alimentação, não adotou ticket refeição, mas sim cesta básica
(clausula nona).

Importante mencionar que, a alimentação, diferentemente do vale-transporte, não é uma obrigação legal imposta
ao empregador, ou seja, não há lei que estabeleça que o empregador deva fornecer refeição ao empregado. Não
obstante, o art. 458 da CLT dispõe que a alimentação fornecida pelo empregador ao empregado, está
compreendida no salário.

Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação,
habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume,
fornecer habitualmente ao empregado.

Na Planilha de Custo e Formação de Preços utilizada para a definição do valor estimado da contratação, o CRCRJ
adotou o valor de 23 (vinte e três) dias úteis, valor máximo de dias úteis trabalhados considerando uma escala de
44 (quarenta e quatro) horas semanais.

O Edital não impôs aos licitantes participantes que ofertassem n° de dias idêntico ao que foi estipulado na Planilha
de Custos e Formação de Preços para pagamento de vale transporte.

Conforme item 6.3 do Edital:

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços apurados
mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

6.3.1. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da lei n° 8.666/93.

6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as suas necessidades, o
CRCRJ deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços
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demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual
do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e nos termos do art.
63, §2° da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

De tamanha importância, o conteúdo do item 6.3.1 supracitado se repete no item 12.29 do Termo de Referência:

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

(...)

12.29. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com
o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

Conforme item 6.3.1. do Edital e 12.29 do Termo de Referência, no mês do ano que houver 23 (vinte e três) dias
úteis de trabalho, em virtude de na proposta constarem apenas 22 (vinte e dois) dias úteis, a empresa vencedora
irá arcar com o ônus do equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta.

5. DA DECISÃO

Assim, pelos fundamentos apresentados, decido por reconhecer o recurso, por ser tempestivo, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo recorrente ABILITY NEGOCIOS EIRELI, CNPJ 12.836.073/0001-05,
mantendo a declaração de vencedor do licitante GRUPO OGSERVICOS EVIGILANCIA LTDA, CNPJ 20.591.265/0001-
19.

Encaminho, conforme item 11.2.4 do edital, para decisão da autoridade competente.

RAPHAEL LIRA DA SILVA
Pregoeiro

 Fechar


