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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :

AO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREGÃO Nº 42021 

“Na Administração pública, não há liberdade, nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é licito fazer
tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a Lei autoriza. A lei para o particular
significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa “deve ser assim” (Hery Lopes Meireles, in Direito
Administrativo Brasileiro, 13° Edição, Editora RT).

ABILITY NEGOCIOS EIRELI, empresa, já devidamente qualificada no Pregão Eletrônico em epígrafe neste ato
representada por seu titular infra-assinado, vem, perante Vossa Senhoria, tempestivamente interpor RECURSO
ADMINISTRATIVO em face da r. Decisão que declarou a empresa VENCEDORA DO CERTAME LICITATÓRIO em epígrafe
daqui pordiante denominada simplesmente RECORRIDA, o que faz com fulcro na Lei 10.520/2002, no Edital, Termo de
Referência e toda legislação que rege os procedimentos licitatórios em comento e nas razões que se anexam.
Requerendo desde logo o seu conhecimento e processamento com as cautelas da Lei.

DAS RAZÕES RECURSO ADMINISTRATIVO

Trata-se de recurso administrativo que visa reformar, in totum, a decisão que julgou como vencedora do certame em
apreço a empresa RECORRIDA.

Conforme será demonstrado, a RECORRIDA NÃO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO Edital e de toda a legislação que rege a
matéria, motivo pelo qual deve ser desclassificada pelas seguintes razões:

DA PROPOSTA DA RECORRIDA:

• 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, senão vejamos:
• Na Planilha de Composição de Custos apresentada pela empresa RECORRIDA não consta a cotação de Vale
Transporte conforme seja para 23 dias indicada no Edital, senão vejamos:

DA PLANILHA DA RECORRIDA
Submódulo 2.3 – Benefícios mensais e Diários
A ...
B – Auxílio Alimentação (Cláusula 9ª CCT) R$52,00

DA CCT INDICADA PELA EMPRESA:
CLÁUSULA NONA - CESTA BÁSICA
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.

DA CCT INDICADA NO EDITAL:

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TÍQUETE REFEIÇÃO 
Ficam majorados o valor do tíquete refeição a partir de 01.05.2018 para R$ 22,35 (vinte e dois reais e trinta e cinco
centavos) por dia de trabalho efetivo, concedidos a todos os empregados de acordo com os benefícios e entendimentos
disciplinados na Lei que instituiu o PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador).

DO EDITAL
2.5. O valor máximo previsto para o pagamento das diárias foi especificado a partir de uma pesquisa de mercado,
devido à inexistência de valor mínimo para pagamento seja em legislação específica ou em acordos e convenções
coletivas. O valor apresenta-se razoável para despesas com alimentação e hospedagem. 

7.3. O faturamento mensal da prestação dos serviços deverá levar em consideração os dias efetivamente trabalhados
para cômputo do vale-alimentação e vale-transporte; 



25/02/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=902913&ipgCod=24711928&reCod=505762&Tipo=R 2/2

15.6.3.4. Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a
que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da
prestação dos serviços e de qualquer empregado; e 

VALE TRANSPORTE:
A empresa vencedora cotou um valor de R$ 98,74, ou seja, considerou apenas 22 dias em vantagens desproporcionais
aos demais licitante para vencer o certame licitacional.
O Valor correto a ser cobrado seria para 23 dias úteis que seria totalizado em R$108,25.

Como se verificou, a empresa vencedora não cotou o custos de alimentação e vale transporte das diárias trabalhadas
do trabalhador. Cotou uma outra Convenção Coletiva para se beneficiar de vantagens indevidas sem agregar os valores
devidos aos funcionários. 

Mesmo se possível for atender a CCT indicada pela proponente vencedora, esta para fazer o desconto devido de 20%
nos custos da Cesta Básica, como determina a CCT indicada, a empresa vencedora deveria apresentar seu Registro no
PAT conforme estabelece a Lei Lei 6.321/76. Ou seja não fez adesão ao PAT, pois não apresentou.

DO PEDIDO

Preliminarmente, a Empresa ora Recorrente, ABILITY NEGÓCIOS EIRELI, REQUER a DESCLASSIFICAÇÃO da Recorrida,
uma vez que não cumpriu os requisitos legais, vez que não atendeu às exigências do Edital, da Legislação vigente e
demonstrou o descumprimento integral das normas da legislação que rege a matéria mencionados, os valores foram
aplicados erroneamente em suas Palnilhas de custos.

Daí que, inobservadas as regras através do PREGOEIRO e sua Equipe, tem o direito de retificar o ato administrativo dali
advindo, não sendo o mesmo posto nos trilhos da legalidade, constitui-se clara infração a direito líquido e certo.

Assim ante todo o exposto, requer a peticionária, que seja recebido o presente Recurso, intimando os demais Licitantes
para querendo impugná-lo no prazo de Lei, e, após, se não exercido o Juízo de Retratação, que seja informado e
encaminhado à Autoridade Superior para julgamento, a fim de reformar a decisão e DESCLASSIFICAR a Empresa
RECORRIDA e consequentemente, aditando à fundamentação da decisão os motivos fático e jurídicos alinhavados nesta
peça recursal.

De tudo, pede-se e espera deferimento.

MANAUS, 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

ABILITY NEGOCIOS EIRELI

AMÓS BRAGA
TITULAR

 Fechar


