
 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT 
Comissão Permanente de Licitações 

1 

 

RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO 

DECISÃO DO PREGOEIRO 

 

PROCESSO: 1085/2019 

PREGÃO: 080/2019 

 

 

 

I. DOS FATOS 
 

Trata-se de recurso, interposto pela empresa PAULO VICTOR MONTEIRO 

GUIMARÃES - EPP, devidamente qualificada, através de seu representante legal, o 

Sr. Paulo Victor Monteiro Guimarães, contra a decisão que desclassificou sua pro-

posta do certame, na modalidade Pregão Presencial nº 080/2019, destinado ao RE-

GISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIAS, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

A empresa PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES - EPP, participou do 

Pregão Presencial nº 080/2019, na data de 09 de julho de 2019 no auditório de lici-

tações desta Prefeitura Municipal; 

Na data de 09 de julho de 2019 ocorreu a disputa do certame licitatório, e ao 

final a ordem de classificação ficou da seguinte maneira para o item 1 - Vigia Diurno: 

1 - MARCELO PEREIRA BRANDÃO ME                                        

2 - UDENILSON DA SILVA MARCOLINO                                       

3 - PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES EPP                      

4 - RENASCER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA                  

5 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA                     
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Para o item 2 - Vigia Noturno ficou desta forma a ordem de classificação: 

1 - MARCELO PEREIRA BRANDÃO ME                                       

2 - UDENILSON DA SILVA MARCOLINO                                       

3 - PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES EPP                      

4 - VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA                      

5 - RENASCER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA                  

 

Ao final da Sessão do dia 09 de julho de 2019 foi lavrada ata reservada e 

nesta o Pregoeiro fez constar a informação de que todas as empresas participantes 

deveriam apresentar as suas propostas realinhadas juntamente com a planilha de 

composição de custos conforme a CCT da categoria para fins de análise das propos-

tas e planilhas acerca de sua exequibilidade, bem como a fim de verificar se as em-

presas participantes conseguem suportar os encargos trabalhistas sem acarretar em 

eventuais embaraços para a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT; 

Na data marcada, em 11 de julho de 2019 às 13h30min as empresas partici-

pantes compareceram nesta Prefeitura com as suas propostas e planilhas de com-

posição de custos adequadas ao valor em que ficaram classificadas após a fase de 

lances verbais; 

As planilhas da empresa MARCELO PEREIRA BRANDÃO ME e da empresa 

UDENILSON DA SILVA MARCOLINO continham diversas falhas e constavam até 

mesmo com o valor do salário abaixo do previsto pela convenção, desta forma, as 

mesmas foram desclassificadas em sessão do dia 11 de julho de 2019; 

Desta feita, passou-se a analisar a planilha da empresa PAULO VICTOR 

MONTEIRO GUIMARÃES - EPP, e, quando da análise desta, constatou-se diversas 

falhas na elaboração da mesma, as quais foram apontadas em ata de sessão do dia 

11 de julho de 2019; 

As empresas MARCELO PEREIRA BRANDÃO ME; UDENILSON DA SILVA 

MARCOLINO e PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES - EPP tiveram suas pro-
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postas desclassificadas nos termos dos itens 9.5.1 e 9.5.2, uma vez que as mesmas 

estavam omissas em alguns pontos e/ou não atendiam as legislações vigentes 

quando deixaram de constar alguns encargos trabalhistas indispensáveis para verifi-

car a boa exequibilidade dos serviços; 

Ato contínuo, passou-se a analisar as propostas e planilhas de composição 

de custos das empresas classificadas na sequência e, conforme consta em ata de 

sessão do dia 11 de julho, constatou-se a regularidade nas planilhas das empresas 

RENASCER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA e VETOR SERVIÇOS E TER-

CEIRIZAÇÕES LTDA; 

Deste modo, sagrou-se vencedora para o item 1, código 9439, a empresa 

RENASCER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, e, para o item 2, código 49881, 

a empresa VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA; 

Após declaradas vencedoras as empresas supracitadas, procedi com a a-

bertura dos envelopes de habilitação das mesmas e foi constatado a perfeita regula-

ridade na documentação de habilitação destas; 

Sendo assim, o preposto legal da empresa PAULO VICTOR MONTEIRO 

GUIMARÃES - EPP irresignado com a desclassificação de sua proposta, manifestou 

seus interesses recursais, os quais constam da ata de sessão do dia 11 de julho de 

2019; 

Passo a respondê-lo. 

 

 

II. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

a) Alega a Recorrente PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES EPP nas 

primeiras razões de recurso que a mesma não constou em sua planilha de CCT os 

índices apontados, pois a planilha modelo do edital não especificava alguns encar-

gos que deveriam ser computados; 

b) Alega também que houve alguns erros de digitação por equívoco na con-

fecção da planilha 
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III. DAS ALEGAÇÕES DAS RECORRIDAS 

a) A empresa RENASCER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA em sua 

peça de contrarrazão ataca os seguintes pontos: 

a.1) QUE a empresa PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES EPP dei-

xou de contabilizar hora extra e intrajornada em sua planilha, uma vez que era sabi-

do pelos licitantes que tal custo deveria ser previsto por tratar-se de cargo com jor-

nada 12x36; 

a.2) QUE a própria recorrente confirma seu erro no cálculo do percentual de 

férias, bem como na digitação do quantitativo de dias para calcular o auxílio alimen-

tação; 

a.3) QUE a mesma não justificou a sua não adesão ao PCMSO através de 

documentos, razão pela qual até mesmo sua planilha apresentada em recurso não 

merece ser levada em consideração; 

a.4) QUE a RECORRENTE tentou proceder com a correção de sua planilha 

quando da propositura do recurso, porém a planilha apresentada juntamente com o 

recurso também encontra-se com diversas falhas; 

a.5) QUE a proposta da RECORRENTE é inexequível, uma vez que a mes-

ma calculou um lucro de R$ 0,22 (vinte e dois centavos) por posto mensal. 

b) A empresa VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA em sua peça 

de contrarrazão ataca os pontos a seguir: 

b.1) QUE o recurso interposto pela RECORRENTE é intempestivo, uma vez 

que o mesmo foi protocolizado no último dia previsto em horário superior ao término 

do expediente do órgão; 

b.2) QUE o edital em seu termo de referência, no item 4.5 constava a previ-

são de a empresa prestadora dos serviços manter um profissional no local solicitado, 

sem interrupção de horário, desta feita a empresa PAULO VICTOR MONTEIRO 

GUIMARÃES EPP deveria constar em sua planilha de composição de custos a pre-

visão de intrajornada; 



 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT 
Comissão Permanente de Licitações 

5 

 

b.3) QUE a RECORRENTE não constou em sua planilha a previsão de hora 

noturna reduzida não respeitando o previsto na CLT; 

b.4) QUE a empresa RECORRENTE calculou o adicional noturno de forma 

indevida, uma vez ter calculado somente em cima do valor do salário normativo da 

categoria, desconsiderando assiduidade e demais gratificações; 

b.5) QUE a empresa deixou de constar em sua planilha o salário-

maternidade, benefício previsto pela Previdência Social; 

b.6) QUE a RECORRENTE apresentou de forma irregular os índices de au-

xílio alimentação, percentual de férias e auxílio transporte; 

b.7) QUE na planilha apresentada pela empresa constam diversos erros 

substanciais que afetam consideravelmente o valor proposto final pela mesma; 

 

 

IV. DA ANÁLISE 

De início, cumpre-nos salientar que todo o procedimento licitatório em ques-

tão rege-se pelo Edital do Pregão Presencial 080/2019, pela Lei Federal nº 

10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente pela Lei Federal nº 

8.666/1993. Assim, em obediência à legislação e às normas regulamentares do refe-

rido certame, reconheço dos recursos e passo a esclarecer. 

Primeiramente vale esclarecer que o que está sendo atacado em matéria re-

cursal é tão somente a decisão pela desclassificação da empresa PAULO VICTOR 

MONTEIRO GUIMARÃES - EPP, em face da apresentação irregular da sua planilha 

de composição de custos na sessão do dia 11 de julho de 2019. 

Diante das questões levantadas pela empresa RECORRENTE em matéria 

recursal, observa-se que a mesma não possui razão em nenhum dos pontos que 

ataca em sua peça recursal.  

Primeiramente vale ressaltar que a empresa PAULO VICTOR MONTEIRO 

GUIMARÃES - EPP foi desclassificada em sessão do dia 11 de julho de 2019 por 

não atender ao que prevê o edital do referido Pregão. 

Em sessão do dia 11 de julho constatou-se diversas falhas e omissões na 
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planilha de composição de custos da RECORRENTE, as quais foram devidamente 

apontadas na ata de sessão do presente dia. 

Apesar de a empresa RECORRENTE alegar que no modelo de planilha e-

lencado no edital do Pregão Presencial nº 080/2019 não trazer as previsões dos en-

cargos que não foram computados pelo mesmo, vale informar que a planilha cons-

tante do Anexo II-A do presente edital é tão somente um modelo para nortear os par-

ticipantes a elaborarem suas planilhas, tanto é que assim o fizeram, pois cada um 

dos licitantes apresentou na data de 11 de julho de 2019 o seu modelo de planilha. 

Também vale ressaltar que tal argumento da RECORRENTE não merece prosperar, 

uma vez que a mesma computou em sua planilha somente o que lhe seria conveni-

ente, como exemplo podemos citar o adicional noturno computado na planilha do 

vigia noturno, o qual também não era uma previsão na planilha modelo, portanto, tal 

alegação não merece prosperar. 

Importante mencionar que a Administração tampouco os licitantes deveriam 

se prender ao modelo de planilha apresentado no edital, uma vez que o que real-

mente importa neste caso são os encargos legalmente devido aos trabalhadores e a 

exeqüibilidade da proposta, pois assim prevê o edital: 

9.5. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

9.5.1. Que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus A-
nexos ou da Legislação aplicável; 

(...) 

 

De outro ponto, vale mencionar que a empresa desclassificada deixou de 

constar em sua planilha encargos importantíssimos para fins de averiguação da e-

xequibilidade de sua proposta, bem como para aferição do devido adimplemento das 

verbas trabalhistas. 

Verifica-se que conforme apontado em ata de sessão do dia 11 de julho de 

2019 a empresa PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES EPP deixou de constar 

diversos índices em sua planilha de composição de custos a fim de apresentar pro-

posta exequível, porém foi verificado que a mesma estava irregular e por tal motivo a 

empresa foi desclassificada do certame a fim de não acarretar prejuízos maiores fu-
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turamente para a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste. 

Vale atentar para o fato de que foi oportunizado a todas as empresas partici-

pantes o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que comparecessem nesta Prefei-

tura com as suas planilhas de composição de custos adequadas ao último lance o-

fertado em sessão do dia 09 de julho, e, que assim fizeram e de um julgamento iso-

nômico e imparcial foram desclassificadas aquelas planilhas que não atendiam ao 

previsto em edital e legislação vigente, bem como foram classificadas as propostas 

que atendiam ao solicitado pelo edital do Pregão em questão e que traziam em seu 

corpo os encargos que devem ser devidos aos colaboradores. 

A recorrente alega em sua peça recursal que sua proposta é a mais vantajo-

sa dentre as que estão aqui sendo questionadas. Obviamente a mesma se utiliza de 

tal argumento uma vez que sua proposta possui o valor mais baixo, porém a mesma 

se faz valer de tal argumento por não computar de forma correta diversos encargos 

como já foi citado e por computar margem de lucro que obviamente é inexequível, 

uma vez que a mesma computou taxa de lucro de 0,01% (um centésimo por cento) 

para o cargo de vigia diurno e 1,00% (um por cento) para o cargo de vigia noturno 

em sua planilha apresentada em sede recursal. 

Também não merece prosperar sua alegação referente a seu preço ser mais 

vantajoso, pois mesmo deixando de computar alguns encargos a empresa recorren-

te computou taxa de lucro que é visivelmente muito abaixo do praticado pelas em-

presas prestadoras de serviços conforme citado no parágrafo anterior. Que os valo-

res das empresas classificadas ainda não foram adjudicados e ainda cabe negocia-

ção com as mesmas, por fim vale ressaltar que tais empresas foram classificadas 

por apresentarem suas propostas e planilhas de composição de custos em perfeito 

atendimento a legislação vigente e normas da Convenção Coletiva de Trabalho con-

forme já exposto.  

Verifica-se que pela visível empolgação da empresa quando ofertou seus 

lances na sessão do dia 09 de julho, agora a mesma embarca em uma tentativa de 

tão somente postergar o andamento do certame quando da apresentação de seu 

recurso, pois se verifica que sua planilha não fecha com os encargos que devem ser 



 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT 
Comissão Permanente de Licitações 

8 

 

devidos aos trabalhadores, uma vez que a própria tentou apresentar planilha de 

composição retificada em sua peça recursal, porém ainda assim encontram-se di-

vergências em sua planilha, por exemplo, quando do cômputo do auxílio alimenta-

ção a empresa utilizou-se de desconto de 20% e não 5%, vale ressaltar que o des-

conto de 20% é devido às empresas inscritas no PAT – Programa de Alimentação ao 

Trabalhador e a referida empresa não apresentou documento comprobatório de ins-

crição neste Programa. A título de informação vale lembrar que a empresa VETOR 

apresentou juntamente com sua planilha de composição de custos a cartão compro-

vando sua inscrição no PAT, e a empresa RENASCER computou desconto de 5% 

por não ser inscrita em tal programa. 

Desta feita, sem mais delongas, em vista das razões apresentadas pelas 

empresas participantes é de uma sensatez evidente que o recurso apresentado pela 

empresa PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES – EPP não merece ser provido. 

 

V. DECISÃO 

Desta forma, conforme fundamentado acima decido por NEGAR PROVI-

MENTO ao recurso apresentado, à vista do que consta dos autos e pelas razões de 

fato e, manter a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa PAULO VICTOR MONTEIRO 

GUIMARÃES - EPP no Pregão Presencial nº 080/2019. 

Encaminho os autos à autoridade superior para sua análise, consideração e 

decisão do Recurso Administrativo em pauta. 

Dê ciência à Impugnante, após providencie a divulgação desta decisão para 

conhecimento geral dos interessados junto ao site  www.primaveradoleste.mt.gov.br 

– CIDADÃO - Editais e Licitações, bem como se procedam às demais formalidades 

de publicidade determinadas em lei. 

Após encaminhe-se os autos à Procuradoria Geral deste Município para que 

a mesma emita seu Parecer Técnico-Jurídico a fim de atestar a legalidade dos atos 

praticados no andamento deste procedimento licitatório. 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/


 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT 
Comissão Permanente de Licitações 

9 

 

 

Primavera do Leste, 19 de julho de 2019. 

 

 

 

Cristian dos Santos Perius 
Pregoeiro 

 
*Original assinado nos autos do processo 
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JULGAMENTO DE RECURSO  
 

DECISÃO 
 
 

Ante os fundamentos trazidos pelo Pregoeiro do Município de Primavera do 

Leste, acolho integralmente os fundamentos e as conclusões expostas pelo Pregoei-

ro, como razões de decidir, proferindo-se a decisão NEGAR PROVIMENTO ao 

Recurso apresentado pela empresa PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES - 

EPP. 

 

  Informe-se na forma da Lei. 

 

Primavera do Leste, 19 de julho de 2019. 

 

 

 

 

*Leonardo Tadeu Bortolin 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

 
*original assinado nos autos do processo 

 
 


