
 
 

AO 
ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2020-SECAMI/GO 
PROCESSO SEI Nº 201900015000906 
 
 
Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 
Ilustre Pregoeiro, 
 
 

LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente 

qualificada nos autos da licitação supracitada, faz por meio desta, o uso seu direito, com fulcro, no 

disposto no Item 12 do edital, em conjunto com o dispositivo contido na Lei 8.666/93, Art. 109, 

relativamente ao teor por nós exarado motivação, acostada na intenção recursal e aceita por esse 

nobre pregoeiro, relatar a saber de forma analítica as razões de recorrermos: 

 

Relativamente a execução dos serviços objeto da licitação, existem inúmeras nuanças que 

circundam a execução contratual, quais poderemos destacar, as que se referem quanto a 

manutenção predial, principalmente quanto a gestão de pessoas, já que se torna fator primordial, a 

expertise não só quanto a parte operacional, mas como também a capacidade operativa das 

empresas, quanto a substituições, faltas coberturas de férias, afastamentos, dentre outros e que 

são fundamentais para o atingimento de metas no transcorrer da execução dos serviços, que 

inclusive culminam com a motivação das sanções de penalidade e de medição de resultado. 

 

Desta feita, após a realização da licitação, tivemos como resultado momentâneo onde sagrou-se 

vencedora da fase de lances, a RECORRIDA, REAL CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 12.576.703/000-41, que teve sua proposta aceita por esse nobre 

pregoeiro e o deferimento de sua habilitação, como como tendo atendido ao edital e a legislação 

vigente e aplicável. 

 

Pois bem, por tópicos, vamos retratar nossas considerações, que vão ao encontro da legislação 

vigente, e que se somam ao edital, para que ao final, tenhamos colaborado com o julgamento justo, 

não só com a RECORRIDA, mas como também para com a sociedade e com todos os outros 19 

(DEZENOVE) participantes, já que estamos tratando principalmente de recursos públicos. 



 
 

 

1.0. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

 

2.1. Ultrapassada as fases de registro e disputa, foi requerido para a RECORRIDA, que 

apresentasse, sua documentação de habilitação e consequentemente sua proposta de preços, que 

evidentemente deveria essa última conter os pré-requisitos instituídos no item 7, do edital assim 

como obedecer as disposições contidas no Termo de Referência anexo I e demais exigências. 

 

Não foi isso que ocorreu, o modelo trazido no Anexo II, do edital, requer o preenchimento de todos 

os dados da proponente como razão social, CNPJ, Endereço, telefone, E-mail, dados bancários, 

dados do Contato, e dados do representante legal, e as declarações que são parte do anexo 

conforme quadro a seguir: 

 

MODELO DO EDITAL: 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2020-SECAMI/GO 
ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
PROCESSO Nº 201900015000906 
Nome da Empresa: 
CNPJ: 
Endereço: 
Fone: E-mail: 
Validade da Proposta: (conforme o edital) 
Condições de Pagamento (até 30 dias). 
Declaramos que concordamos e atendemos a todos os termos do edital e seus anexos. 
Conta Corrente nº: Banco: Nº da Agência: 
LOTE ÚNICO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 
mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, 
portaria, elevador, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e 
equipamentos necessários à execução do objeto, no Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira e suas dependências, Palácio das Esmeraldas e Serviço Aéreo do Governo do Estado de 
Goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
A Secretaria de Estado da Casa Militar - SECAMI. 
Em atendimento ao Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SECAMI, apresentamos nossa proposta 
comercial: 
(Ao elaborar a proposta de preços a licitante vencedora deverá copiar a tabela de itens do LOTE 
ÚNICO que se encontra no TERMO DE REFERÊNCIA 
acima postado e anexar nesta com os preços devidamente ajustados). 
 



 
 

 
 
Valor Total 12 (doze) meses, por extenso: 
 
DECLARAMOS que os preços incluem todos os tributos cabíveis inclusos, bem como todos os 
demais custos diretos e indiretos necessários ao atendimento das exigências do Edital e seus 
anexos. 
 
Finalmente, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação 
em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no 
 
Edital da licitação e seus Anexos. 
 
Local e Data 
________________________________________________ 
Carimbo, nome e assinatura do Responsável Legal. 
OBS: A proposta deverá conter o VALOR TOTAL GLOBAL – 12 (doze) meses    

 

Vejam o que foi apresentado pela RECORRIDA, um documento, em modelo adverso daquele 

pedido pelo edital, sem preenchimento de razão social, CNPJ, Endereço, sem os dados de 

contato, sem dados bancários, sem os dados do representante legal e sem a declaração de 

que trata do conhecimento aos aspectos da licitação. 



 
 

 

Nesse contexto de acordo com o item 7, do edital e o Anexo II, a RECORRIDA, deverá ter sua 

proposta desclassificada pela ausência de informações essenciais para seu aceite. 



 
 

 

Outro fator, totalmente descumprido pela RECORRIDA, é quanto a validade de sua proposta, notou-

se, que sua proposta, data de 10/03/2020, conforme molde dela própria acima, a validade instituída 

pela RECORRIDA, foi afixada em 60 (sessenta) dias, segundo o modelo do Anexo II, e a letra “b”, 

do item 7, a proposta deve possuir validade não inferior a 90 (noventa) dias. 

 

Dessa forma a proposta da RECORRIDA, possui uma validade de 60 (sessenta) dias a contar de 

10/03, enquanto o edital requer que a validade da proposta, seja de no mínimo 90 (noventa) dias, 

a contar da data de sua apresentação 

  

REQUER O EDITAL: 

 

b) prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data 
de sua apresentação, considerando-o tacitamente determinado na ausência 
de identificação expressa da validade na proposta; 
 
 

APRESENTADO PELA RECORRIDA: 
 

 
 

 
 
Nas planilhas de custos e formação de Preços, temos a confirmação, quanto a data, logo no início 
da composição: 
 
 

A 
Data de apresentação da 
proposta 11/03/2020 

 
 
Teor totalmente desconexo com o edital e que portanto deve culminar na desclassificação da 

proposta. 

 

PEDIDO: Desclassificação da Proposta, da RECORRIDA pela afixação de prazo de validade da 

proposta em prazo adverso daquele afixado no edital. 

 

2.2. Analisando as Planilhas de Custos e Formação de Preços da RECORRIDA, ocorreram várias 

erros, inclusive aqueles que trazem prejuízos, para essa Administração e aos futuros trabalhadores, 



 
 

onde se demonstra que a análise mais acurada pode ser o remédio para provável situação 

catastrófica, veremos: 

 

Como é do conhecimento geral inclusive da Administração Pública, após a reforma trabalhista, Lei 

nº 13.467/2017, o instrumento de Convenção Coletiva de Trabalho, é a Lei, entre a Contratação do 

Trabalhador e sua Vinculação aos tomadores de serviços, vejamos o disposto nos Diversos itens 

da, Referida lei: 

“Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm 
prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: 

I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites 
constitucionais; 

II - banco de horas anual; 

III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos 
para jornadas superiores a seis horas; 

IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei nº 
13.189, de 19 de novembro de 2015 ; 

V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição 
pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se 
enquadram como funções de confiança; 

VI - regulamento empresarial; 

VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho; 

VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente; 

IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo 
empregado, e remuneração por desempenho individual; 

X - modalidade de registro de jornada de trabalho; 

XI - troca do dia de feriado; 

XII - enquadramento do grau de insalubridade; 

XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença 
prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho; 

about:blank#art611a
about:blank
about:blank


 
 

XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente 
concedidos em programas de incentivo; 

XV - participação nos lucros ou resultados da empresa 

Art 8, § 3º No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de 

trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade 

dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto 

no art. 104 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) , e 

balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia 

da vontade coletiva.” (NR) 

 

 “ Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é 

facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção 

coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho 

de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, 

observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. 

 

É certo, que a RECORRIDA, não observou as Convenções Coletivas que reguem os trabalhadores, 

nem mesmo, considerou as nuanças de tais CCT´s, já que estamos falando da Convenção que 

regula os trabalhadores relacionados no rol das alíneas da Cláusula Terceira da CCT 

SEACxSEACONS e a outra CCT firmada entre SINDINFORMÁTICAxSIND DOS 

TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES, inclusive tais Convenções encontram-se 

anexadas no site do Comprasnet onde foram disponibilizadas por V.Sas., ao conhecimento de 

todos. 

 

a) AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO CUSTO RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO E 

QUITAÇÃO DE RESCISÃO 

 

Em razão disso, a RECORRIDA deixou de cotar em todas as planilhas de custos, o dispositivo 

obrigatório da Convenção Coletiva SEACxSEACONS, Cláusula Vigésima Primeira, parágrafo 

Terceiro grifo nosso: 

 

Parágrafo Terceiro. No que concerne a dinâmica de contribuições dos 

empregados ao sindicato profissional alterados pela Lei 13.467/2017, ficam 

as empresas obrigadas a pagar ao SEACONS o valor de R$3,00 (três) 

about:blank#art104
about:blank#art59a


 
 

reais por trabalhador, independente de homologação ou não, e de filiação 

ou não, mediante o pagamento através de boleto bancário com vencimento 

até o dia 12 do mês subsequente, encaminhado pela entidade obreira, 

visando o melhoramento e aprimoramento dos serviços prestados pelo 

SEACONS as empresas e trabalhadores, tais como: assistência jurídica, 

serviço médico/odontológico, informações trabalhistas, termo de quitação 

anual, fornecimento de certidões de GPS, dentre outros. 

 

Sendo que portanto deixou de cotar nos valores co-relacionados nos benefícios Mensais e Diários, 

o respectivo custo, não estamos aqui inserindo qualquer obrigação, já esta na CCT e para o corrente 

ano de 2020, tendo em vista a homologação da nova CCT, tal valor já foi majorado para R$ 3,50. 

 

Agora, se a RECCORIDA alegar que não está obrigada ou que não abrangida, e muito fácil, então 

porque será que cotou o AMPARO FAMILIAR, no valor de R$ 7,00 por Trabalhador, conforme 

Cláusula Décima Oitava? 

 

E muito simples, omitiu o custo que existe e devido e que todos tem de pagar por trabalhador 

vinculado a CCT, obvio de que não cotar tal custo, faz com que sua proposta fique mais baixa, 

obviamente a auxilia ganhar de todos os outros participantes. 

 

PEDIDO: Desclassificação da Proposta, da RECORRIDA pela Ausência da Cotação nas 

Planilhas de Custo do Valor Correspondente a HOMOLOGAÇÃO E QUITAÇÃO DE RESCISÃO, 

instituída na Convenção Coletiva de Trabalho. 

 

b) DO SALÁRIO DO SUPERVISOR 

 

Bem verdade, a RECORIDA, cotou salário de ENCARREGADO, no valor de R$ 2.172,96 (Dois mil, 

Cento e Setenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos), para a Função de Supervisor, levando 

ao comparativo de equiparação de função, pois como assinará a carteira do trabalhador com cargo 

adverso daquele que esta sendo contratado, além do que o SUPERVISOR, tem uma função muito 

mais abrangente e relevante do que a do referido Encarregado, isso porque é ele localmente 

responsável pelos mais de 100 (cem) trabalhadores. 

 



 
 

Logicamente, a RECORRIDA, não tem o devido conhecimento mercadológico em gestão, pois se 

houvesse pelo menos feito uma pesquisa, saberia que tal profissional, atualmente tem um salário 

mensal na ordem de R$ 2.700,00 (Dois Mil, e Setecentos Reais). 

 

Inclusive, cabe salientar de que tal situação foi motivo de pedido de esclarecimento, no dia 25/03, 

respondido pela Administração, vejamos, destacamos: 

Pergunta: 

 

Prezados, bom dia.  

Gostaria de saber qual CCT será usada como base para composição de salários e benefícios para 

o Pregão Eletrônico 08/2020? Visto que a CCT da categoria de asseio e conservação do SEAC-GO 

que regulamenta as empresas terceirizadas não possui todos os cargos oferecidos na licitação? 

Gostaria de solicitar também a planilha usada pela empresa vencedora do último pregão que foi 

revogado 

 

Resposta: 

Seguem os esclarecimentos: As Convenções Coletivas de Trabalho são as que estão em Anexo. O 

Analista de Suporte Técnico corresponde ao Técnico em Telecomunicações. O montador 

corresponde ao marceneiro. O supervisor é baseado no encarregado acima de 50 funcionários 

+ gratificação. Acrescento que o Pregão anterior (PE nº 03/2020- SECAMI) fracassou, não 

havendo planilhas para serem encaminhadas. 

 

Vejamos na planilha de custos, a cotação que a RECORRIDA realizou para a Categoria de 

Supervisor: 



 
 

 

 

A proponente RECORRIDA, cotou apenas o Salário de R$ 2.172,96, (Dois mil, Cento e Setenta e 

Dois Reais e Noventa e Seis Centavos), sem qualquer incremento, não observando a 

recomendação da Administração em Cotar a Base do Salário do Encarregado+Gratiticação, o 

que de fato não e só o valor de R$ 2.172,96, (Dois mil, Cento e Setenta e Dois Reais e Noventa 

e Seis Centavos), cotado.  

 

PEDIDO: Desclassificação da Proposta, da RECORRIDA pela cotação do salário de 

ENCARREGADO para o SUPERVISOR, sendo que não são categorias congêneres tampouco 

similares. 

 

c) DO CUSTO RELATIVO ASSIDUIDADE DO ANALISTA DE SUPORTE 

TÉCNICO 

 

A RECORRIDA, deixou de considerar o correspondente valor afixado na Cláusula Nona da 

Convenção Coletiva do Sindinformática, quanto a assiduidade, transcrevemos: 

 

As empresas, a partir de 1º de janeiro, pagarão a título de assiduidade, 4% 
(quatro por cento) sobre o salário base aos empregados que não 
faltarem ao trabalho sem justificativa. O valor será apontado de forma 
independente no comprovante de pagamento e não integrará a remuneração 
do empregado para nenhum efeito, não podendo, portanto, ser considerado 
para o cálculo de férias, 13º salário e FGTS. 

1 Supervisor

2 R$ 2.172,96

3 Supervisor

4 01/03/2019

1 % VALOR (R$)

A 2172,96

B 0,00

C 0,00% 0,00

D 0,00

E 0,00

F 0,00

G 0,00

2172,96

Adicional de Hora Noturna Reduzida

Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado

Outros (especificar)

TOTAL DO MÓDULO 1

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Salário Base 30 horas

Adicional Periculosidade 

Adicional Insalubridade

Adicional Noturno

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Salário Nominativo da Categoria Profissional

Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

Data base da categoria (dia/mês/ano)



 
 

 

Em razão da não peculiaridade salarial, a RECORRIDA, deveria ter cotado em sua planilha, dentro 

dos Benefícios Mensais e Diários, o que não ocorreu. 

 

PEDIDO: Desclassificação da Proposta, da RECORRIDA pela ausência da cotação da 

Assiduidade para o ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO, pois desobedeceu ao instrumento de 

Convenção Coletiva de Trabalho. 

 

d) DA NÃO COTAÇÃO DOS EPI´S, EPC´S, DEDETIZAÇÃO e DESRATIZAÇÃO 

 

Como todo licitante deve fazer, estudar o edital e seus anexos, e primordial, para que a proposta 

não fique deficitária e que a proponente seja capaz de executar o objeto, sem arguir ao 

administrador que esqueceu de cotar certo custo, causa espanto, o fato de que a RECORRIDA, 

deixou de levar em conta, a simples leitura do edital, nas suas composições, inexistem os custos 

relativos as despesas que estão claras no termo de referência. 

 

Lógico, estamos os referindo ao custo dos EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL –  

EPI´S, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC´S, nem mesmo cotaram os custos 

relativos ao serviços de DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. 

 

A cada momento fica ainda mais evidente o porque de valores tão baixos, lógico, deixou de cotar 

insumos e itens obrigatórios, aí dessa forma está tudo explicado porque ganhou a fase de lances. 

 

Obvio, que não estamos aqui simplesmente jogando palavras ao vento, basta observar em todas 

as planilhas que inexistem tais cotações, isso e sem sombras dúvida uma proposta deficitária e que 

requer desclassificação, ora não contempla, os subitens 5.8, 5.9, 5.14, 5.54, 1.2, 1.4, 5.31, 5.31.1, 

do Termo de Referência Anexo I. 

  

PEDIDO: Desclassificação da Proposta, da RECORRIDA pela ausência da cotação da dos Epi´s, 

dos Epc´s, da Dedetização e da Desratização, não há evidência objetiva dos custos, portanto não 

poderá a RECORRIDA ALEGAR QUE FEZ COTAÇÃO. 

 

e) DIVERSOS OUTROS CUSTOS NÃO COTADOS OU COTADOS 

INCORRETAMENTE 



 
 

 

A RECORRIDA, não cotou nenhum custo de materiais para o Limpador de fachada, simplesmente 

na planilha desta categoria o valor encontrasse zerado de mesma maneira, não cotou os 

Equipamentos para o Analista de Suporte Técnico. 

 

MÓDULO ``5´´ DA PLANILHA DO LIMPADOR DE FACHADAS: 

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS 

5 INSUMOS DIVERSOS   VALOR (R$) 

A Uniformes  - 25,00 

B Materiais - 0,00 

C Equipamentos - 185,00 

D Outros (especificar) - 0,00 

TOTAL DO MÓDULO 5 - 210,00 

 

MÓDULO ``5´´ DA PLANILHA DO ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO: 

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS 

5 
INSUMOS 
DIVERSOS   VALOR (R$) 

A Uniformes  - 25,00 

B Materiais - 0,00 

C Equipamentos - 0,00 

D Outros (especificar) - 0,00 

TOTAL DO MÓDULO 5 - 25,00 

 

A limpador de fachadas, possui material específico para seu trabalho, que é realizado não tão 

somente com equipamentos, mas com uso de materiais consumíveis, que a RECORRIDA, deixou 

de orçar. 

 

Já para o Analista de Suporte Técnico, não cotou nenhuma ferramenta, ou equipamentos, como o 

trabalhador vai desenvolver suas atividades? 

 

Como já afirmamos e estamos reafirmando claro como a luz solar, que a RECORRIDA ganhou a 

fase de lances, pelo simples motivo que não cotou inúmeros custos necessários aos serviços e que 

certamente se tivesse lido e interpretado o edital deveria ter obedecido o instrumento convocatório, 

e levado e conta nos seus cálculos os custos corretos. 

 



 
 

Somente os valores dos equipamentos para o Analista de Suporte Técnico, montam em mais de 

R$ 3.700,00 (três mil, e setecentos reais), vejamos a cotação abaixo, tendo levado em conta os 

preços mais baixos encontrados: 

 

 

PEDIDO: Desclassificação da Proposta, da RECORRIDA pela ausência dos Equipamentos para 

a categoria de Analista de Suporte Técnico e como também pela Ausência na Cotação dos Insumos 

materiais para a categoria do Lavador de Fachadas, não há evidência objetiva dos custos, portanto 

não poderá a RECORRIDA ALEGAR QUE FEZ COTAÇÃO. 

 

 

f) DO DESCRUMPRMENTO QUANTO AOS VALORES ESTIMADOS 

 

Desde a primeira publicação do edital de licitação, há o conhecimento da tabela que se encontra 

inserida no Termo de Referência, Anexo I, e que segundo V.Sas., é fruto de pesquisa de preços e 

que então, seriam os valores afixados máximos para a contratação. 

 

Item Und Qtd

1 Und 3

2 Und 3

3 Und 3

4 Und 3

5 Und 3

6 Und 3

7 Und 3

8 Und 3

9 Und 3

10 Und 3

11 Und 3

12 Und 3

13 Und 3

14 Und 3

15 Und 3

16 Und 3

17 Und 3

18 Und 3

19 Und 3

20 Und 3

21 Und 3

22 Und 3

Especificação

EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO

Preço Unitário

Furadeira de impacto com acessórios

Alicate de corte lateral

Alicate de Inserção (chave bagoa)

Alicate Grimpador Rj 09, Rj 011, Rj 45

Alicate Universal (isonado) até 1000v

Alma de aço (passa fios)

Badisco com identifcação de chamada

Busca polo

Chave de conexão para bloco mondragon

Chave de fenda grande

Chave de fenda média

Chave de fenda pequena

Chave estrela ou philips grande

Chave estrela ou philips média

Chave estrela ou philips pequena

Trena de 5 metros

kit para guardar ferramentas

Lanterna

Localizador de Cabo

Multimetro

Serra arco  com segueta

teste de cabo (link test)

14,99R$                       

Preço Preço Total

45,91R$                       

84,99R$                       

30,00R$                       

79,15R$                       

17,50R$                       

222,30R$                    

146,00R$                    

79,00R$                       

17,00R$                       

119,00R$                    

18,00R$                       

12,00R$                       

8,95R$                         

219,00R$                    

53,99R$                       

39,00R$                       

74,10R$                       

21,00R$                       

120,00R$                    

24,00R$                       

16,74R$                       

137,73R$                    

254,97R$                    

90,00R$                       

237,45R$                    

52,50R$                       

438,00R$                    

63,00R$                       

360,00R$                    

72,00R$                       

50,22R$                       

44,97R$                       

54,00R$                       

36,00R$                       

26,85R$                       

657,00R$                    

161,97R$                    

117,00R$                    

PREÇO TOTAL 3.779,46R$                 

237,00R$                    

51,00R$                       

357,00R$                    

58,50R$                       19,50R$                       



 
 

Foram realizados inúmeros questionamentos acerca dos valores estimados, as respostas de 

V.S.as, sempre foram pautadas dentro do que estabelece o edital e destacando que não seriam 

viáveis quaisquer alterações nos preços. 

 

Mesmo diante disso, mais uma vez, a RECORRIDA descumpriu o edital a não observou as 

respostas amplamente divulgadas e consequentemente terá de arcar com seu constante relapso e 

que deverá ter sua proposta Desclassificada. 

Tal desclassificação, não deve ser porque nós entendemos assim, isso se deve mais uma vez pela 

ausência de cumprimento ao que i previamente estabelecido e que não foi observado pela 

RECORRIIDA. 

Os valores resultantes da fase de lances e que foram apresentados pela RECORRIDA foram: 

 

 

 

 Os valores estimados pelo Edital, são: 

ITEM Cargos Qtd  Valor Unit mensal  Valor Mensal  Valor anual 

1 Porteiro 4  R$              2.760,67 11.042,68R$                 132.512,16R$           

2 Recepcionista 10  R$              2.556,10 25.561,00R$                 306.732,00R$           

3 Servente de Limpeza 51  R$              2.987,39 152.356,89R$               1.828.282,68R$        

4 Ascensorista 16  R$              2.801,90 44.830,40R$                 537.964,80R$           

5 Encarregado 3  R$              3.130,97 9.392,91R$                  112.714,92R$           

6 Copeira 3  R$              2.547,07 7.641,21R$                  91.694,52R$             

7 Limpador de Fachada 2  R$              5.962,86 11.925,72R$                 143.108,64R$           

8 Supervisor 1  R$              4.590,43 4.590,43R$                  55.085,16R$             

9 Analista de Suporte Técnico 3  R$              4.671,40 14.014,20R$                 168.170,40R$           

10 Jardineiro 2  R$              3.290,23 6.580,46R$                  78.965,52R$             

11 Pedreiro 1  R$              4.671,45 4.671,45R$                  56.057,40R$             

12 Eletricista 3  R$              4.701,63 14.104,89R$                 169.258,68R$           

13 Pintor Predial 2  R$              4.636,82 9.273,64R$                  111.283,68R$           

14 Encanador 3  R$              4.648,62 13.945,86R$                 167.350,32R$           

15 Carregador/Chapa 2  R$              3.505,35 7.010,70R$                  84.128,40R$             

16 Montador de Moveis 1  R$              4.557,55 4.557,55R$                  54.690,60R$             

 R$              341.499,99 

 R$       4.097.999,88 VALOR ANUAL TOTAL

VALOR MENSAL



 
 

 

Vejam no comparativo abaixo, que dois cargos estão com valores superiores aos estivados: 

 

 

Em primeiro, o próprio edital, não admite valores superiores ao estimado, destacamos: 

 

10.8 Serão desclassificadas, nos termos do art. 48, da Lei Federal nº 

8.666/93: as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório 

da licitação; as propostas com valor global superior aos praticados no 

mercado ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 

aqueles que não tenham conseguido demonstrar sua viabilidade por meio de 

documentação que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado 

e de que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução 

do objeto do contrato. 

Em segundo, realizadas consultas por meio de questionamentos, essa Administração respondeu 

destaco nosso: 

 

1 Porteiro 79792 4  44 hs semanais 3.209,03R$        12.836,12R$       154.033,44R$     

2 Recepcionista 36741 10  44 hs semanais 3.067,39R$        30.673,90R$       368.086,80R$     

3 Servente de Limpeza 57133 51  44 hs semanais 4.043,39R$        206.212,89R$     2.474.554,68R$  

4 Ascensorista 49404 16  30 hs semanais 3.357,78R$        53.724,48R$       644.693,76R$     

5 Encarregado 70231 3  44 hs semanais 3.504,35R$        10.513,05R$       126.156,60R$     

6 Copeira 37946 3  44 hs semanais 2.994,63R$        8.983,89R$        107.806,68R$     

7 Limpador de Fachada 49405 2  44 hs semanais 4.328,37R$        8.656,74R$        103.880,88R$     

8 Supervisor 54116 1  44 hs semanais 5.670,28R$        5.670,28R$        68.043,36R$       

9 Analista de Suporte Técnico 54130 3  44 hs semanais 4.539,05R$        13.617,15R$       163.405,80R$     

10 Jardineiro 71574 2  44 hs semanais 3.519,40R$        7.038,80R$        84.465,60R$       

11 Pedreiro 43961 1  44 hs semanais 5.139,67R$        5.139,67R$        61.676,04R$       

12 Eletricista 55191 3  44 hs semanais 5.994,41R$        17.983,23R$       215.798,76R$     

13 Pintor Predial 36740 2  44 hs semanais 5.139,67R$        10.279,34R$       123.352,08R$     

14 Encanador 36728 3  44 hs semanais 5.139,67R$        15.419,01R$       185.028,12R$     

15 Carregador/Chapa 32691 2  44 hs semanais 4.051,34R$        8.102,68R$        97.232,16R$       

16 Montador de Moveis 36720 1  44 hs semanais 5.019,47R$        5.019,47R$        60.233,64R$       

419.870,70R$      R$ 5.038.448,40 

 VALOR ANUAL 

(R$) 

 VALOR UNIT. 

MENSAL (R$) 

TOTAL

ITEM CARGOS/ESPECIALIDADES Código Suprilog QTD
 CARGA 

HORÁRIA 

 VALOR 

MENSAL (R$) 

% Unitário R$ Total Mensal Total Anual

7 Limpador de Fachada  R$    5.962,86 4.328,37R$    27,411% 1.634,49R$    2  R$   3.268,98 39.227,76R$     

9 Analista de Suporte Técnico  R$    4.671,40 4.539,05R$    2,833% 132,35R$      3  R$      397,05 4.764,60R$      

1.766,84R$    3.666,03R$    43.992,36R$     

QTDE DE 

PROFISSIONAIS

 TOTAL DAS DIFERENÇAS 

ANUAIS PELO QUADRO DE 

PESSOAL 

TOTAL UNITÁRIO, MENSAL E ANUAL

ITEM 
CARGOS/ESPECIALIDADE

S

VALOR 

ADJUDICADO

VALOR LIMITE 

AFIXADO NO 

EDITAL

 SUPERÁVIT A FAVOR 

DA RECORRIDA 



 
 

Respostas oficiadas via site comprasnet, do dia 21/03/2020: 

 

06 - O estimado para o limpador de fachada se demonstra subdimensionado, haverá nova 

publicação com o valor correto?  

 

R. O valor é baseado nas propostas apresentadas por outras empresas e validado pela 

Gerência de Compras do Governo de Goiás, não é possível alteração no valor. 

 

07 - Caso algum dos postos de trabalho ultrapasse o valor estimado, o pregoeiro desclassificará a 

licitante ou avaliará a proposta se atentando apenas ao valor global da contratação?  

 

R. A proposta deve ser adequada aos limites máximos divulgados no edital, obedecendo 

tanto o valor por posto de trabalho, quanto o valor global. 

11 - As licitantes vencedoras deverão demonstrar a exequibilidade da proposta de qual maneira?  

 

R. Nos limites quanto a exequibilidade serão avaliados nos termos do art. 44, § 3º da Lei nº 8.666/93 

estabelece que “não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 

para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.” E ainda avaliação do lucro 

da empresa que não poderá ser irrisório ou igual a zero. 

 
Ora em simples comparativo e análise dos fatos ocorridos, está evidente que a proposta da 

RECORRIDA se encontra com valores superiores as estimativas de mercado, tendo em vista que 

teve oportunidade, tempo e tomou conhecimento das informações para a elaboração de sua 

proposta, ainda sim insistiu em apresentar tais preços, lógico merece sua desclassificação. 

 

Isso, é o que transcrevemos do edital e das próprias respostas datas pela Administração, ou seja 

ler interpretar a aplicar, simples assim não há como fazer errado ou diferente daquilo que foi 

delineado, onde todos sem exceção devem seguir. 

 

PEDIDO: Desclassificação da Proposta, da RECORRIDA pela cotação de preços acima ao 

estimado pelo Edital, para as Categorias de Limpador de Fachada e de Analista de Suporte Técnico. 



 
 

 

g) DOS ENCARGOS SOCIAIS APRESENTADOS EM DESCONFIRMIDADE 

 

Sabemos que para a base de cálculo para a formulação dos preços, são somados e adicionados 

vários custos dentre eles os de suma importância como os Encargos Sociais, que são obrigatórios 

e compulsórios, haja vista sua condição vistas a contribuição de recolhimentos para o Governo. 

 

Alguns desses Encargos, são pautados pela irrigação de programas sociais, como é o caso do 

bolsa família, que possui sua maior parcela de relevância sobre o FGTS. 

Noutro os benefícios assegurados ao trabalhador, como o INSS, licenças de afastamentos por 

doença, licença paternidade/maternidade, acidente de trabalho e não menos importantes as 

indenizações de aviso prévio indenizado e trabalhado. 

 

Então, os encargos sociais, tem um papel fundamental a subsistência de programas sociais 

diretamente e indiretamente, pois fazem parte de uma cadeia e que tudo gira em torno das receitas 

destes importantes recolhimentos. 

 

Nessa seara, temos a RECORRIDA, que destoa completamente deste cenário e cria a bel prazer 

seus próprios índices, que não retratam a realidade necessária e que deve ser cumpridas por todas 

as empresas estabelecidas no Brasil. 

 

No Módulo 3 e 4 das planilhas da RECORRIDA, temos os custos decorrentes da provisão para 

rescisão e o Custos de Reposição dos Profissionais Ausentes, lembrando que este modelo, é a 

base utilizada pelo Governo Federal, e foi trazido pela Instrução Normativa Seges MPDG de nº 

05/2017. 

 

• Percentual Cotado pela RECORRIDA: 

A  Aviso Prévio Indenizado 0,42% 

 

• Percentual legal, que haveria de deveria ter sido cotado: 

A  Aviso Prévio Indenizado 1,68% 

 

Explicação: 



 
 

O aviso prévio é um direito do trabalhador. No mínimo 30 dias antes do término do contrato de 

trabalho, o empregador – considerando que a iniciativa seja dele – notifica o empregado do término 

da relação. Ocorre o aviso prévio indenizado quando o empregado é demitido sem prévio aviso ou 

quando o empregador determina o desligamento imediato, ou seja, não quer que aquele empregado 

trabalhe nem mais um dia na empresa. 

  
Nessa hipótese, o empregado é demitido de imediato, sem trabalhar os 30 dias correspondentes 

ao aviso prévio, sendo indenizado mediante o pagamento do salário mensal correspondente (art. 

487, § 1º, da CLT).  

O custo aqui, refere-se à remuneração correspondente a essa indenização, acima mencionada, 

pois, para não haver descontinuidade na prestação dos serviços, a empresa deverá substituir, 

imediatamente, os empregados dispensados do cumprimento do aviso prévio. 

Considerando-se que 20,19% dos empregados foram demitidos sem justa causa pelo empregador, 

conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), referentes ao 

período último imediato aos 5 anos, faz-se a provisão em relação à remuneração mensal do 

empregado, multiplicando-se o citado percentual por 1, dividindo-se por 12 meses.  

 

Fundamentação:  

- Constituição Federal de 1988 (art. 7º, inc. XXI)  

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social:  

(...)  

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da 

lei; 

- CLT (art. 487, § 1º);  

Art. 487 - Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato 

deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de:  

(...)  

§ 1º - A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários 

correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de 

serviço.  

- Lei nº 12.506/2011 (art. 1º);  



 
 

Art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho 

- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, será concedido na proporção 

de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa.  

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano de 

serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de 

até 90 (noventa) dias. 

Fórmula: 
[(20,19%) x (1/12)] x 100 = 1,68% 

 
 

• Percentual Cotado pela RECORRIDA: 

 

B Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,03% 

 
 
 

• Percentual legal, que haveria de deveria ter sido cotado: 

 
B Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,13% 

 
Explicação: 

A incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado pode ser extraída da interpretação do art. 15 

da Lei 8.036/1990, que determina a contribuição mensal, a cargo do empregador, para o FGTS, 

correspondente a 8% da remuneração paga ou devida ao trabalhador no mês anterior. 

Remuneração, aqui, nos termos definidos nos arts. 457 e 458, da CLT, ou seja, inclui o salário 

básico e demais parcelas recebidas pelo empregado a propósito dos serviços prestados.  

 
A incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado, embora não seja prevista expressamente 

nas normas citadas, é matéria pacificada na jurisprudência. 

 

Considera-se o percentual de 8%, referente ao FGTS, multiplicado por 1,68%, índice relativo ao 

aviso prévio indenizado, conforme especificado na fórmula constante da Alínea 3A. 

 

Fundamentação:  

- Lei nº 8.036/1990 (art. 15)  

Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o 

dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por 



 
 

cento da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na 

remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que 

se refere a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, com as modificações da Lei nº 4.749, de 12 de 

agosto de 1965.  

- Súmula TST nº 305  

 

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA SOBRE O AVISO PRÉVIO  

O pagamento relativo ao período de aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito a contribuição 

para o FGTS. 

 
 
Fórmula: 
(8,00% x 1,68%) x 100 = 0,13% 

 

• Percentual Cotado pela RECORRIDA: 

 

D Aviso Prévio Trabalhado  0,04% 

 

 

 

• Percentual legal, que haveria de deveria ter sido cotado: 

 

D Aviso Prévio Trabalhado  0,39% 

 

Explicação: 

O aviso prévio é um direito do trabalhador. No mínimo 30 dias antes do término do contrato de 

trabalho o empregador – considerando que a iniciativa seja dele – notifica o empregado do término 

da relação. Ocorre o aviso prévio trabalhado quando o empregado continua trabalhando após o 

recebimento do aviso prévio. 

  
Durante o período do aviso prévio, o trabalhador terá sua jornada de trabalho diária reduzida em 2 

horas, sem prejuízo do salário. O empregado pode, contudo, optar por, ao invés de ter a redução 

diária da sua jornada, faltar ao serviço 7 dias corridos, sem prejuízo da remuneração.  

 



 
 

O custo estimado refere-se à remuneração relativa a esses períodos de redução da jornada ou de 

faltas, pois, para haver continuidade na prestação dos serviços, a empresa deverá pagar substitutos 

dos empregados em cumprimento de aviso prévio. 

 

Considerando-se que 20,19% dos empregados são demitidos sem justa causa pelo empregador, 

conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), referentes ao 

período período último imediato aos 5 anos , multiplica-se o referido percentual, dividindo-se o valor 

referente à indenização de 7 (sete) dias corridos devida ao empregado por 30 (trinta) dias – referente 

ao 1 (mês) de trabalho – e divide-se esse resultado por 12 (doze). 

 

Fundamentação:  
 
- Constituição Federal de 1988 (art. 7º, inc. XXI)  
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:  
(...)  
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da 

lei; 

- CLT (arts. 488, parágrafo único)  

Art. 488 - O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, e se a rescisão 

tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do 

salário integral.  

 
Parágrafo único - É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 (duas) horas diárias 

previstas neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário integral, por 1 

(um) dia, na hipótese do inciso l, e por 7 (sete) dias corridos, na hipótese do inciso II do art. 487 

desta Consolidação. 

Fórmula: 
[(20,19%) x (7/30)/12] x 100 = 0,39% 

 

• Percentual Cotado pela RECORRIDA: 

 

D Ausencia legais 0,73% 

 

• Percentual legal, que haveria de deveria ter sido cotado: 

 



 
 

D Ausencia legais 2,22% 

 

Explicação: 

A legislação prevê hipóteses de faltas justificadas, vale dizer, situações em que o empregado 

poderá faltar ao serviço e não ter qualquer desconto na remuneração (por exemplo: doação de 

sangue, retirar título de eleitor, falecimento de cônjuge etc.).  

 

Ocorrendo isso durante a execução do contrato, a empresa terá o custo de colocação de um 

substituto no lugar daquele prestador de serviço ausente. Essa despesa é calculada por estimativa. 

Preveem-se quantos dias, no período de um ano, esse evento poderá ocorrer, calcula-se o valor 

correspondente, com base na remuneração do empregado. 

Fundamentação  
 
- CLT (arts. 131, I, e 473, I, II, X e XI)  
Art. 131 - Não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do 
empregado:  
I - nos casos referidos no art. 473;  
(...)  
Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:  
I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, 
irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua 
dependência econômica;  
II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;  
(...)  
X - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o 

período de gravidez de sua esposa ou companheira; 

XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica.  
- Súmula TST nº 89  
FALTA AO SERVIÇO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003  

Se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se como ausências legais e não serão 

descontadas para o cálculo do período de férias. 

Calcula-se o número de dias de ausências legais (8 dias), dividido por 30 (dias) e dividindo-se o 

resultado por 12 (meses). 

Fórmula: 
[(8/30)/12] x 100 = 2,22% 

 

Senhores, pelo prisma de percentual, parece pouco, mas na aplicabilidade da composição dos 

preços a diferença é grande, estamos tratando de 3,20% (três virgula vinte por cento), a menos 



 
 

do que seria justificável e admissível, agora tolerar cotações abaixo do que dispõe a legalidade, e 

praticamente aceitar esse tipo de situação, e que acreditamos, não coaduna com vossa postura. 

 

Além do que não estamos tratando aqui tão somente das questões de preços, mas como também 

de recolhimentos a quem da necessidade de cobertura dos benefícios dos trabalhadores, o que 

implica na problemática nacional de questões sociais. 

 

PEDIDO: Desclassificação da Proposta, da RECORRIDA pela cotação deficitária e insuficiente 

dos percentuais e valores correspondentes aos encargos sociais do Módulo 3, Provisão de 

Rescisão e Módulo 4, Custo de Reposição do Profissional Ausente. 

 

Findamos nossas colocações, a respeito da proposta, colocando que a RECORRIDA, além de não 

cumprir os requisitos do edital descumpre as Convenções Coletivas de Trabalho, os benefícios dos 

trabalhadores, as legislações aplicáveis, e tenta ludibriar essa nobre Equipe de Agentes Públicos, 

aparentando ser a melhor opção dentre aquelas empresas que estão disputando o objeto, mas 

como demonstramos, não é trata-se de uma cortina de fumaça, tentando encobrir seus erros em 

seus preços e não só isso, passamos agora a comprovar mais irregularidades a seguir. 

 

No entanto, e bom frisarmos neste momento, que já há subsídios mais que suficientes para exclusão 

da licitante do certame, e que inclusive seja aplicada sanção na RECORRIDA, por seu 

comportamento na sessão e tantas irregularidades que tentou acobertar, a própria peça editalícia 

já prevê tais condições: 

7.15 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 

do presente edital e seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem 

irregularidades insanáveis. 

 

2.0. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

 

Na análise da documentação de habilitação apresentada pela RECORRIDA, situação não diferente, 

daquela que apontamos na proposta de preços. 

 

a) DO LOCAL DO ESTABELECIMENTO DA RECORRIDA DAS INFORMAÇÕES 

FISCAIS DO BALANÇO: 

 



 
 

Não obstante a tantos erros encontrados no que se refere na proposta de preços, a documentação 

de habilitação possui um verdadeiro emaranhado de endereços nas certidões e nos demais 

documentos vamos ver: 

 

• O Cadfor, qual possui os dados cadastrais da RECORRIDA, esta com endereço na 
Rua S-1 , 54 QUADRA139 LOTE 24-25 SALA 511 EDIF FREE SHOP , Setor Bueno 
74230-220 - Goiânia/GO. 

 

• O CNPJ possui endereço na AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2929, QUADRAB27 
LOTE AREA BLOCO A, SALA 1809-B, Cep; 74.810-100, Goiânia/GO. 

 

• O CFR do FGTS, consta que o endereço é na AV DECIMA AVENIDA 258 QD 44 LT 
15 SALA 02 SETOR LESTE VILANO/GOIANIA/GO/74645-040. 

 

• A Certidão da Juceg e da Prefeitura de Goiânia, demonstram, que o endereço e na 
Rua S-1, 54 QUADRA139 LOTE 24-25 SALA 511 EDIF FREE SHOP, Setor Bueno 
74230-220 - Goiânia/GO. 

 

• A declaração que se intitula ``DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A 
INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA´´, que consta do endereço 
na   Rua S-1, 54 QUADRA139 LOTE 24-25 SALA 511 EDIF FREE SHOP, Setor Bueno 
74230-220 - Goiânia/GO. 

 

Ora se a própria RECORIDA nem sabe onde esta estabelecida sua sede, quem saberá? 

A declaração de contratos firmados consta que não possui contratos atualmente, mas como 

saberá a Administração da capacidade econômico financeira da licitante em assumir um 

contrato com 107 (cento e sete) trabalhadores, sendo que todos os contratos públicos não são 

pré-pagos e sim pós pagos, e essa futura contratada deverá suportar pelo menos 60 (sessenta) 

dias para o recebimento de sua fatura, sendo que a emissão da nota fiscal se dará após os 30 

dias de execução dos serviços e o processamento e pagamento, contará a partir dos 30 (trinta) 

dias seguintes a entrega da documentação e da respectiva nota fiscal? 

Essa declaração é de fundamental importância da saúde financeira da empresa, no entanto não 

poderemos garantir de que isso está sendo considerado pela RECORRIDA, vejamos que 

igualmente a questão dos endereços da empresa, seu balanço se encontra uma verdadeira 

confusão e vejam que o sócio, é o contador da licitante. 

Para apresentar seu balaço veja que a RECORRIDA apresentou o Termo de Abertura, 

Encerramento e DRE, do ano de 2018, enquanto as Contas de Ativo e passivo, são do Ano de 

2017, vejamos: 

 

 



 
 

TERMO DE ABERTURA: 

 

 

ATIVO E PASSIVO: 

 

 

DRE: 

 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO: 

 

 

Em RECORRIDA, teve receita no ano de 2018, vejam que o Atestado da Anac, demonstra, que os 
serviços foram prestados: 
 



 
 

 
Nenhuma das informações batem tampouco os números estão condizendo com os 
períodos 
  
 

O capital Social no Cadfor, da conta de um valor de R$ 4.000.000,00, já o Balanço, patrimonial, 

demonstra um capital de R$ 200.000,00, será que só nós estamos vendo tais incoerências?. 

Simplesmente é uma diferença de 1.900% (HUM MIL, E NOVECENTOS) POR CENTO, se 

conforme relatado pelo administrador a empresa não teve faturamento no ano de 2019, como 

aumentou seu capital? De onde veio o recurso?, Se foi via Bancos, Foi Comunicado ao UIF 

(UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA)? 

 

 
 

 
 
 
 
Cadfor: 
 

 
 
Balanço Patrimonial: 
 
 

 
 
 



 
 

De acordo com entendimento do TCU, por meio do acórdão 1214/2013, Plenário,  Tal declaração 

de compromissos assumidos deve ser acompanhada do balanço do último exercício social, ocorre 

que o último exercício é 2018 e não 2017, independentemente da empresa possuir ou não 

movimento, não há na legislação qualquer norma que dispensa o empresário da confecção do 

Balanço, nos dias de hoje lógico via Sped Fiscal (Decreto nº 6.022/2007). 

Vejamos as considerações do TCU, acerca da necessidade de Declaração de Contratos Firmados 

e a respectiva comprovação de seus números, afim de garantir que o futuro contratado, será capaz 

de suportar a execução dos serviços: 

 

89. Com o propósito de salvaguardar a administração de futuras complicações, 

entendeu-se que há de se complementar as avaliações econômico-financeiras dos 

licitantes por meio de critérios ou índices que expressem valores como percentuais 

de outro valor, dentro do limite legalmente autorizado. Por exemplo, patrimônio 

líquido mínimo de 10% do valor estimado para a nova contratação ((ativo total – 

passivo)/10 > valor estimado da contratação), ou pelo método da subtração, como 

no caso do cálculo do capital de giro ou capital circulante líquido (ativo 

circulante – passivo circulante). 

 
93. Ao contrário das empresas de fornecimento de bens, as de terceirização de 

serviços são altamente demandantes de recursos financeiros de curto prazo e 

de alta liquidez, como moeda corrente, pois se faz necessário que disponham 

de recursos suficientes no ativo circulante para suportar despesa com a folha 

de pagamento e outros encargos a cada mês, independentemente do 

recebimento do pagamento do órgão para o qual presta os serviços 

 

94. Cabe consignar que, no âmbito da administração pública, salvo pequenas 

exceções, não há a figura do pagamento antecipado e nem seria razoável, pois 

a administração funcionaria como financiadora a custo zero de empresas de 

terceirização e não como contratante propriamente dita. Além disso, se assim 

o fosse, as empresas trabalhariam com risco zero, situação incompatível com 

as atividades da iniciativa privada, que pressupõem sempre a existência do 

risco do negócio. 

  

about:blank


 
 

95. O pagamento somente pode ocorrer após o ateste do serviço realizado, 

normalmente no decorrer do mês posterior à prestação dos serviços. Assim, 

faz sentido exigir das licitantes que tenham recursos financeiros suficientes 

para honrar no mínimo 2 (dois) meses de contratação sem depender do 

pagamento por parte do contratante. Uma empresa que não tenha esta 

capacidade quando da realização do processo licitatório, certamente terá 

dificuldades de cumprir todas as obrigações até o fim do contrato. 96. Além da 

avaliação da capacidade econômico-financeira da licitante por meio do 

patrimônio líquido e do capital circulante líquido, há que se verificar ainda se a 

mesma tem patrimônio suficiente para suportar compromissos já assumidos 

com outros contratos sem comprometer a nova contratação. Essa condição 

pode ser aferida por meio da avaliação da relação de compromissos 

assumidos, contendo os valores mensais e anuais (contratos em vigor 

celebrados com a administração pública em geral e iniciativa privada) que 

importem na diminuição da capacidade operativa ou na absorção de 

disponibilidade financeira em face dos pagamentos regulares e/ou mensais a 

serem efetuados 

 

97. Considerando que a relação será apresentada pela contratada, é importante que 

a administração assegure-se que as informações prestadas estejam corretas. 

Desse modo, também deverá ser exigido o demonstrativo de resultado do exercício 

– DRE (receita e despesa) pela licitante vencedora.  

 

98. Como, em tese, grande parte das receitas das empresas de terceirização é 

proveniente de contratos, é possível inferir a veracidade das informações 

apresentadas na relação de compromisso quando comparada com a receita 

bruta discriminada na DRE. Assim, a contratada deverá apresentar as devidas 

justificativas quando houver diferença maior que 10% entre a receita bruta 

discriminada na DRE e o total dos compromissos assumidos. 

 
Senhores administradores, checagem de forma correta as informações, não só protege a 
Administração e da robustez ao processo, mas contribui, também para a TRANSPARÊNCIA, por 
isso no momento oportuno, em caso de dúvidas e essencial se fosse o caso, e achassem prudente, 
ter realizado, diligências, envio de todo material ao setor técnico competente do Estado e verificação 
das informações acerca dos valores alocados no Balanço e que se encontram truncados, além do 
que não correspondem a mesmos períodos, conforme demonstrado. 



 
 

 
 

PEDIDO: Inabilitação da RECORRIDA pela incoerência da documentação apresentada, ausência 

de informações na Declaração de contratos firmados, contrariando o Anexo IV, bem como ferem a 

legislação em relação ao Sped Fiscal e informações contábeis. 

 

b) DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS: 

 

A RECORRIDA, apresentou 3 atestados de capacidade técnica sendo eles: 

Atestado Serviços Contrato 
Categorias Utilizadas 

Servente Encarregado 

Anac Limpeza 005/ANAC/2014 3 1 

Correios Limpeza 035/2014 39  
Sup. Reg. do Trab./TO Limpeza 010/2013 1  
Cond Flora Park Limpeza 001/2013 20 1 

 

Tais atestados não comprovam, qualquer atendimento ao objeto licitado, não há evidência objetiva 

de similaridade, ou que seja compatibilidade para com o objeto. 

 

O Subitem 11.8.1/11.8.1.1, prescrevem grifamos: 

 

11.8.1 Apresentar para fins de qualificação técnica, no mínimo 01 (um) atestado/declaração 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já 

forneceu, satisfatoriamente, na quantidade mínima de 50% (cinquenta por cento), de forma 

pertinente e compatível em características do objeto desta licitação. O atestado/declaração 

deverá conter, no mínimo, o nome da empresa/órgão CONTRATANTE e o nome do responsável 

pela emissão do atestado, bem como a descrição clara dos serviços prestados, na forma 

estabelecida no item 14 do Termo de Referência (Anexo 1). Veja modelo no Anexo III. Caso a 

licitante apresente atestado ou certidão expedido por pessoa jurídica de direito privado deverá estar 

com firma reconhecida; 

 

11.8.1.1 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no 

mínimo um ano do início de sua execução, salvo se houver sido firmado contrato para ser executado 

em prazo inferior, devendo ser apresentado para tanto a cópia do contrato celebrado, e, caso 

seja, seus aditivos, bem como as respectivas publicações na imprensa oficial, visando se 



 
 

demonstrar o transcurso da vigência do ajuste. Preencha a Declaração de Contratos Firmados 

com a Iniciativa Privada e/ou Administração Pública. Veja modelo no Anexo IV. 

 

Consiste no Objeto da Licitação: 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1 O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, 
copeiragem, portaria, elevador, manutenção predial, com fornecimento de materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira 
e suas dependências, Palácio das Esmeraldas e Serviço Aéreo do Governo do Estado de Goiás, 
pelo prazo de 12 (doze) meses. 
 

Senhores, onde estão atendidos os requisitos quanto a Jardinagem, Copeiragem, Portaria, 

elevador e manutenção predial?: 

 

Vejamos um simples comparativo dos postos de trabalho entre os atestados apresentados e o 

quadro a serem contratados: 

 

Não estão comprovadas, as categorias de Porteiro, Recepcionista, Ascensorista, Copeira, Limpador 

de fachadas, Supervisor, Analista de Suporte Técnico, Jardineiro, Pedreiro, Eletricista, Pintor 

Predial, Encanador, Carregador/Chapa e Montador de Móveis, não tem como afirmar de que os 

atestados apresentados são compatíveis com o objeto de nenhuma forma. 

 

Temos ainda, que o subitem 11.8.1.1, requer a juntada dos Contratos, aditivos, ora só juntou 

apenas, a primeira página do Contrato do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORA PARK, sendo 

1 4 0

2 10 0

3 51 63

4 16 0

5 3 2

6 3 0

7 2 0

8 1 0

9 3 0

10 2 0

11 1 0

12 3 0

13 2 0

14 3 0

15 2 0

16 1 0

Recepcionista -

Servente de Limpeza

CATEGORIAS DOS 

ATESTADOS DA RECORRIDA
CATEGORIAS LICITADAS

Porteiro

QUANTITATIVO

-

ITEM QUANTITATIVO

Servente de Limpeza

Ascensorista

Encarregado Encarregado

Copeira -

-

Limpador de Fachadas -

Supervisor -

Analista de Suporte Técnico -

Jardineiro -

Pedreiro -

Eletricista -

Montador de Móveis

Pintor Predial -

Encanador -

Carregador/Chapa -



 
 

portanto descumprido item pois faltam as demais páginas, aditivos etc., Não juntou os contratos e 

aditivos, dos contratos da ANAC, CORREIOS e da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO 

TRABALHO NO TOCANTINS 

 

‘O exame do disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal, e sua parte final, referente a 

‘exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações’, revela que o propósito aí objetivado é oferecer iguais oportunidades de contratação 

com o Poder Público, não a todo e qualquer interessado, indiscriminadamente, mas sim, apenas 

a quem possa evidenciar que efetivamente dispõe de condições para executar aquilo a que se 

propõe’ (Adilson Dallari). 

Dentre as dificuldades de contratação em contratos desta natureza não raramente nos 

deparamos com a contração de empresas inexperientes, resultante da fragilidade nos critérios 

adotados nos editais, os quais não se demonstram adequados aos serviços contínuos com uso 

ou cessão de mão de obra. 

Não obstante, neste segmento a habilidade exigida recai sobre a gestão de pessoas, a maior 

causa de fracasso na execução nestes contratos é a incapacidade das empresas em manter a 

prestação dos serviços ao longo do tempo sem falhar no cumprimento de suas obrigações 

trabalhistas e previdenciárias junto aos empregados. 

Ao cabo, pesquisa realizada pelo SEBRAE-SP constatou que 58% das empresas de pequeno 

porte abertas em São Paulo não passam do terceiro ano de existência. 

Esse dado coincide com a constatação da Administração Pública de que as empresas estão 

rescindindo, ou abandonando, os contratos antes de completados os sessenta meses admitidos 

por lei. 

Frisamos, nos contratos desta natureza a contratação de empresas inexperientes acarretam 

interrupções na prestação dos serviços, ausência de pagamento aos funcionários, traz 

prejuízos à administração e encerramentos prematuros de contratações. Importante ressaltar, 

ainda, a responsabilidade subsidiária que recai ao órgão contratante quando existente o não 

pagamento das verbas trabalhistas e débitos previdenciários (súmula 331 do TST), motivos 

suficientes que justificam critérios mais rigorosos para inibir este resultado. 



 
 

Corroborando ao exposto trazemos à baila trechos do voto proferido em Acórdão do Tribunal 

de Contas da União (nº 8.364/2012-2ª Câmara) que retrata a dificuldade enfrentada. Ipsis 

litteris: 

“7. Consoantes estimativas criteriosas feitas pela Segedam e cujos cálculos estão detalhados 

no relatório que antecede este voto, são precisos pelo menos 20 postos de trabalho para que 

seja gerada renda suficiente para manter em funcionamento uma empresa que atue na área de 

prestação de serviços de natureza continuada. 

8. Sobre as dificuldades relativas a contratos celebrados com empresas que não conseguem 

manter seus custos mínimos relatou a Segedam a seguinte situação: 

27. Há diversas experiências no TCU, especialmente nas Secretarias de Controle Externo nos 

Estados, demonstrando que empresas que gerenciam pequenos quantitativos de postos de 

trabalho não se sustentam ao longo do tempo, logo vão à falência e, não raro, são abandonadas 

pelos responsáveis/proprietários, que fogem de suas responsabilidades contratuais, deixando 

os empregados entregues à própria sorte. 

28. Nesses casos, a Administração é obrigada a intervir no contrato e buscar soluções 

tendentes a minimizar os prejuízos a que os empregados ficam sujeitos, efetuando, por 

exemplo, o pagamento direto dos salários, dos benefícios e das obrigações patronais 

relativamente às questões trabalhistas e previdenciárias. 

29. Quando a Administração contrata determinada empresa com capacidades técnico-

operacional, profissional e econômico-financeira frágeis, o prejuízo social, econômico e 

administrativo é certo e enorme. E é justamente desses prejuízos que a Administração do TCU 

deseja esquivar-se mediante a aplicação, dentre outras regras, da exigência editalícia aqui 

debatida e defendida.” (Destaque nosso) 

Por fim, o enredo que originou a exigência de três anos de experiência, em síntese apertada, 

inclusive inaugural pela Instrução Normativa nº 02/2008, nasceu da eminente necessidade em 

contratar empresas experientes nos contratos de prestação de serviços continuados com 

cessão de mão de obra, vez que, há prejuízo latente frente as interrupções em contratos desta 

natureza à atividade administrativa, combinado a responsabilidade subsidiária que lhe 

acompanha.  



 
 

Assim se exige maior rigor e zelo do Poder Público, justificando a utilização neste tipo de 

cenário, contudo não gera desiderato indiscriminado para que os agentes públicos utilize este 

critério em contratos que não necessitem deste rigor.  

Deste modo, é imperioso, forçoso admitir os Atestados da RECORRIDA, como sendo 

pertinentes e que atendam ao objeto desta licitação, que por sua vez, já demonstramos não 

possui baixa complexidade ou estamos tratando de simples e desnecessários serviços, são 

serviços essenciais! E temos serviços técnicos. 

Dentre a cautela e segurança que devem V.Sas., agir nesta análise, apenas apontamos por 

exemplo que a RECORRIDA, o que deve ter sido a causa de contratos, dos anos de anos 

anteriores, não terem sido prorrogados, vejam quantas advertências constam para este 

fornecedor, só com o Governo Federal.  



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

PEDIDO: Inabilitação da RECORRIDA pela ausência de comprovação de capacidade técnica, 

descumprimento dos subitens 11.8.1/11.8.1.1, do edital. 

 



 
 

Ilustre pregoeiro, esse nosso ato de recursal, não se trata apenas usufruto de um direito, se 

trata de uma colaboração, acerca da legitimidade processual necessária e imprescindível, 

estamos contribuindo para uma contratação célere, mas que porém em plena observância aos 

princípios norteadores das regras das licitações. 

Ao final, quando se tratam de recursos públicos advindos de receitas ordinárias (Arrecadação), 

como e o caso, é fundamental, zelo, cuidado e parcimónia, são vários os motivos para a 

reanálise e nunca e demais e não há percas, quando o processo pode ser melhor avaliado. 

 

PEDIMOS: 

Desclassificação da proposta e Inabilitação da RECORRIDA, REAL CONFIANÇA 

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 12.576.703/000-41, por tudo que já foi 

demonstrado, não ausentando a mesma de provável imputação de responsabilidade, conforme 

disposto no Item 17, do Edital.     

 

Colocamos aqui nossa estima e considerações, pela condução do certame, ao mesmo tempo, 

aguardamos um julgamento justo de todas as questões a que foram por nós aqui demonstradas. 

 

Goiânia-GO, 03 de Abril de 2020. 

Atenciosamente, 

 
 
 

 

LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI  

DIONE GLAY BARACHO 
DIRETOR 


