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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO GERENCIADOR

ANÁLISE DOS RECURSOS E DAS CONTRARRAZÕES

PROCESSOS DE RECURSOS: 2861/2021e 2910/2021
PROCESSOS  DAS  CONTRARRAZÕES:  3291/2021  (SPEED  SERV  –  COMÉRCIO, 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA EIRELI)
REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico nº 00007/2021
OBJETO:  Contratação  de  Empresa  Especializada  para  prestação  de  serviços  de 
limpeza e conservação.
Recorrentes: GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (Processo 
2861/2021) e INOVARE ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA (processo 2910/2021) 

Trata, este documento, da análise da peça recursal, da petição e das contrarrazões, cuja análise 
foi promovida pela Supervisão de Licitações e Contratos, haja vista a conclusão da fase de 
disputa.

Preliminarmente ressalta-se que, de acordo com os princípios que regem as licitações, os mes-
mos foram aplicados de forma segura garantindo a lisura do procedimento.

Encerrada a etapa competitiva, e, constatando pelo Pregoeiro, que, na manifestação de recur-
sos, não havia razão plausível para seu acolhimento – haja vista que toda documentação e 
proposta da empresa vencedora atendeu plenamente aos requisitos do edital  – indeferiu 
as alegações, atendendo aos princípios da eficiência, da Vinculação ao Instrumento Convoca-
tório e do Julgamento Objetivo.

Mesmo não havendo fase recursal, a empresa GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA LTDA, protocolou, em 03/05/2021, uma petição, em que reclama do indeferimen-
to do pedido de recurso da empresa INOVARE ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA. Além 
disso, aponta, na sua petição, que a empresa vencedora “não cumpriu o previsto no item 9.6.1 
do Edital, visto que não apresentou suas planilhas de formação de preços com os demais do-
cumentos exigidos na proposta Comercial”. Por fim, requer o recebimento da presente petição 
nos termos do art. 5°, XXXIV, da CF/1988, bem como o prosseguimento do presente certame 
com a convocação dos demais licitantes seguindo a ordem de classificação da proposta.

No dia 05/05/2021, a empresa INOVARE ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA protocolou 
Recurso Administrativo, apontando que a empresa SPEED SERV COMERCIO, PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI não apresentou Planilhas de Composição de 
Custos. Requer, para tanto, que sejam acolhidas as Razões Recursais de Recurso administrati-
vo, de forma a ser analisada a Proposta Comercial da empresa em referência e, diante dos 
princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da legalidade, 
seja desclassificada/inabilitada a empresa supra mencionada, diante da ausência da Planilha 
de Composição de Custos, conforme determinação de obrigatoriedade disposta no Termo de 
Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 0007/2021.
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É o relatório.

1. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADMINISTRATIVO

O instrumento convocatório assim dispões sobre a intenção de recorrer:

22. DOS RECURSOS

22.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de 
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias úteis para apresentar as 
razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, queren-
do, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indis-
pensáveis à defesa dos seus interesses.

22.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência desse direito, fican-
do o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

22.3. Para efeito do disposto no item anterior, manifestação imediata é aquela efetu-
ada via eletrônica - internet -, no período máximo de 30 (trinta) minutos após o pre-
goeiro comunicar aos participantes, por meio do sistema eletrônico, o resultado da 
classificação; e manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do fato que mo-
tivou a licitante a recorrer.

22.4. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetí-
veis de aproveitamento.

Pois bem, de fato, a empresa INOVARE ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA manifestou a 
intenção de recorrer, dentro do prazo estabelecido pelo edital, (quando o fez no ato da sessão 
pública, no dia 28/04/2021) alegando a inexistência da Proposta comercial, bem como Plani-
lhas de Composição de Custos, conforme consta no item  9.6.1  do Termo de Referência do 
Edital.

Antes  de  adentrar  a  decisão  do  Pregoeiro  cabe  rever  o  que  diz  o  edital  acerca  da 
classificação/desclassificação de Propostas. Vejamos:

7.9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA E ETAPA DE LANCES

7.9.1. O critério de julgamento empregado na seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração será o menor preço por Lote.

7.9.2. Será efetuada a verificação da conformidade de cada proposta com os requisi-
tos do instrumento convocatório e com os preços correntes no mercado, os quais de-
verão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassi-
ficação das propostas desconformes ou incompatíveis;

7.9.3. O resultado do julgamento estará à disposição dos interessados, bem como os 
pareceres, relatórios e atos registrados no processo licitatório. Os autos do processo 
poderão ser examinados pelos que demonstrarem o desejo de fazê-lo;
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7.9.4. A proponente é responsável pelas informações e documentações apresenta-
das, sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer da-
dos ou documentos falsos.  A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer  em 
qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos que 
contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do 
proponente.

7.9.5. O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclareci-
mentos e promover diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessá-
rio, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a ins-
trução do processo.

7.9.6. Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoi-
madas das causas da inabilitação/desclassificação, conforme Art. 48, parágrafo ter-
ceiro da Lei 8.666/93.

É importante esclarecer que na realização do Pregão na forma eletrônica, as empresas interes-
sadas lançam suas propostas em campo próprio no sistema, neste caso, na plataforma da BLL-
Compras. Nessa plataforma não há local para inserção de Planilhas ou outros elementos, tão 
somente a inserção de: a) Preços unitários; b) Marca/modelo e c) Folder (quando disponibili-
zados pelo órgão licitante). Na configuração do Pregão Eletrônico nº 007/2021 não foi dispo-
nibilizado a opção “c” junto ao lançamento da proposta.

Por outro lado, de fato, o Termo de Referência traz a seguinte recomendação, não obrigatori-
amente para o ato da sessão, mas posterior:

9.6.1 - Nota 1: Embora de natureza auxiliar, as planilhas de composição dos preços 
unitários,  do  BDI  e  dos  Encargos  Sociais  deverão  ser  OBRIGATORIAMENTE 
apresentadas com os demais documentos exigidos na proposta Comercial, conforme 
Súmula do TCU 258, DE 28/04/2010 e Acórdãos 1544/2008-Primeira Câmara e 
1854-331 09-P, Sessão: 191 081 09.

9.6.2 - Nota 2: O Pregoeiro, verificando que a composição dos preços apresentados 
não atende integralmente ao exigido ou que contenha erros que não comprometem 
a proposta, poderá exigir que o licitante a corrija ou complemente, detalhando me-
lhor os componentes, tais como: materiais, mão de obra, ferramentas/equipamentos, 
BDI e Encargos Sociais.

Analisando o subitem 7.9 do Edital e os subitens 9.6.1 e 9.6.2, e ainda, que a pós a etapa de  
lances a empresa SPEED SERV COMERCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 
EIRELI apresentou a planilha de composição de custos, inclusive com a indicação do BDI, 
considera-se que o pregoeiro agiu corretamente ao não admitir a razão recursal.

Essa competência tem respaldo nos acórdãos do TCU, que assim dispõe:

Compete ao pregoeiro verificar os requisitos de admissibilidade quando da manifesta-
ção da intenção de recorrer por parte de licitante, que será sempre objeto de novo exa-
me quando da homologação da licitação pela autoridade superior.

Decisão do pregoeiro que negou seguimento a manifestação da intenção de recorrer 
não viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que contra esse 
ato cabe recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade superior.

Acórdão 1440/2007 Plenário (Sumário) (grifei)
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Deve ser mantida a deliberação recorrida quando ausentes elementos suficientes para 
ser reformado.

Deve ser conhecido o recurso quando satisfeitos os requisitos de admissibilidade apli-
cáveis à espécie.

Acórdão 2560/2009 Plenário (Sumário) (grifei)

Conhecendo a competência do Pregoeiro nas decisões durante a sessão, em especial fulcrado 
no princípio da eficiência, o TCU orienta que “busque, ao proceder o juízo de admissibilidade 
das intenções de recorrer manifestadas pelos licitantes nas sessões públicas na modalidade 
pregão (eletrônico ou presencial), verificar tão-somente a presença dos pressupostos recursais, 
ou  seja,  sucumbência,  tempestividade,  legitimidade,  interesse  e  motivação.”  (Acórdão 
2564/2009 Plenário).

Quanto à manifestação da intenção de recorrer manifestada pela empresa Inovare Asseio e 
Conservação Ltda, foi tempestiva no ato da licitação, bem como foi correta a decisão do pre-
goeiro ao não acolhimento das razões, haja vista não prosperar a razão alegada.

2 DA PETIÇÃO E DO RECURSO POSTERIOR

Recurso não conhecido não impede a Administração de rever de ofício qualquer ato 
ilegal, se não ocorrida preclusão administrativa, conforme proposto no § 2º do art. 
63 da Lei nº 9.784/1999. 

(Licitações e Contratos, Orientações e Jurisprudência do TCU 4ª Edição - Revista,  
atualizada e ampliada)

Ainda relembrando o item 22 do Edital, já transcrito acima, o julgamento do Processo proto-
colado sob nº 2910 em 05 de maio de 2021, da empresa Inovare Asseio e Conservação Ltda é 
intempestivo e não será conhecido.

O próprio TCU, no livro Licitações e Contratos, Orientações e Jurisprudência do TCU 4ª Edi-
ção - Revista, atualizada e ampliada, diz que “Não será conhecido recurso interposto fora do 
prazo, perante órgão incompetente, por quem não seja legitimado ou após exaurida a esfe-
ra administrativa.” (página 850)

Quanto ao Processo protocolado sob nº 2861 de 03 de maio de 2021, da empresa Globo Pres-
tação de Serviços de Limpeza Ltda, cuja “Petição” passamos a esclarecer.

• INDEFERIMENTO DA MANIFESTAÇÃO RECURSAL

Conforme já exposto, o Pregoeiro agiu corretamente. A alegação da empresa não prospera 
haja vista a empresa vencedora ter apresentado corretamente toda a documentação exigida 
para habilitação bem como a proposta de preços, inclusive atendendo ao item 10.1 do Edital.

• APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E PLANILHA DE CUSTOS
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Quanto ao cumprimento do item 9.6.1 do Termo de Referência, é importante destacar alguns 
pontos:

1º: A menção contida no item 9.6.1 não é um requisito para classificação/desclassificação das 
propostas. Como já mencionado, o critério de classificação das propostas não contempla o re-
ferido item.

2º: A não contemplação do item 9.6.1 no subitem 7.9 do Edital importa no julgamento obje-
tivo da licitação, corroborando em um de seus princípios. Adotar critério de desclassificação, 
conforme solicitado, imputa em ato ilegal, uma vez que não é contemplado no Edital para 
efeito de classificação/desclassificação.

Não é possível antecipar  o envio de proposta analítica antes da etapa de lances, haja vista o 
próprio edital, no subitem 10.1 informar aos interessados que, somente da empresa vencedora, 
deverá enviar a proposta readequada. A readequação da proposta dar-se-á pelo fato da modifi-
cação do seu valor decorrente da etapa de lances ou negociação.

3º: Na hipótese de a proposta de composição de preços não contemplar elementos integral-
mente ao exigido, tem o Pregoeiro tem o poder de exigir que o licitante a corrija ou comple-
mente, detalhando melhor os componentes, tais como: materiais, mão de obra, ferramentas/
equipamentos, BDI e Encargos Sociais, conforme contido no próprio instrumento convocató-
rio.

2. DAS CONTRARRAZÕES

Embora atendido aos requisitos do Edital, os protocolos das empresas recorrentes foram enca-
minhados à empresa Speed Serv – Comércio, Prestação de Serviço e Limpeza Eireli, para co-
nhecimento e manifestação de defesa.

Em sua resposta a empresa vencedora afirma que “Apesar de terem sido interpostos recursos, 
de forma totalmente irregular, pelas empresas GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA LTDA e INOVARE ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA, passa-se aos funda-
mentos de improcedência.”

Em síntese, a empresa Speed Serv – Comércio, Prestação de Serviço e Limpeza Eireli aponta 
que consta na Planilha de custo todo o detalhamento, inclusive o BDI.

A empresa vencedora, ora recorrida, apresentou regularmente a planilha de compo-
sição dos custos totais do serviço, desde despesas diretas (salários, benefícios, grati-
ficações, indenizações, eventuais licenças, tributos, etc), quanto despesas indiretas 
(gastos administrativos, gastos operacionais e etc) na forma do Edital, discriminan-
do todos os itens que serão executados, principalmente, o BDI. 

Veja que a planilha juntada pela recorrida traz todos as alíneas demonstrando pre-
ços da insumos / equipamentos, mão de obra, despesas administrativas/operacionais 
+ lucro + tributos (BDI). Pode-se perceber que no final da planilha, após os percen-
tuais de tributos, consta o percentual de 17%. Tal percentual diz respeito ao percen-
tual dos insumos abrangidos pelo chamado “BDI”. Pois o BDI é calculado pela 
despesa administrativa, somada ao lucro, dividido pelos tributos: 
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3. DA ANÁLISE GERAL

Alguns acórdãos da jurisprudência do TCU que corroboram com a correta decisão do Pregoei-
ro:

A desclassificação de propostas por defeito plenamente sanável relativa a um dos 
prazos intermediários de execução pode configurar decisão arbitrária da adminis-
tração e direcionamento do certame a licitante certo, principalmente quando o valor 
da proposta desclassificada estava bem abaixo da empresa que permaneceu na to-
mada de preços.

As alegações em que se fundam a comissão de licitação para desclassificar empresa 
participante do certame devem estar cabalmente comprovadas no processo, não sen-
do aceitável que a comissão, ao declarar que o valor do orçamento básico do certa-
me encontrava-se defasado, atribua tal fato genericamente a aumento extraordiná-
rio de preços de um dos insumos.

Acórdão 3040/2008 Plenário (Sumário)

As desconformidades sanáveis na proposta de preços afiguram-se insuficientes para 
a desclassificação de concorrente.

Acórdão 2836/2008 Plenário (Sumário)

Será desclassificada a proposta que não apresente os elementos mínimos necessá-
rios para a verificação do atendimento às especificações técnicas previstas em edi-
tal.

Acórdão 2241/2007 Plenário (Sumário)

Abstenha-se de promover a desclassificação de licitantes em decorrência da consta-
tação de falhas em suas propostas, provocadas por eventuais incorreções ou omis-
sões nos instrumentos convocatórios publicados pelo órgão, quando duas licitantes 
foram desclassificadas em razão da não cotação do item adicional noturno para o 
serviço de operador, quando a Planilha de Custos e Formação de Preços do instru-
mento convocatório não apresentava campo específico para cotação desse encargo.

Acórdão 2619/2008 Plenário

Estabeleça, com clareza e completude, nos editais, os requisitos essenciais das pro-
postas a serem apresentadas, de modo a evitar a desclassificação delas em face de 
critérios que não possam ser objetivamente extraídos do edital.

Acórdão 888/2007 Plenário

Numa análise conjunta e de forma bem simples, não se vislumbra nenhuma irregularidade na 
documentação da empresa Speed Serv – Comércio, Prestação de Serviço e Limpeza Eireli, tão 
pouco houve ato ilegal do pregoeiro em todas as fases da licitação.

Não pode a administração se desvincular das regras do Edital ao qual se encontra em harmo-
nia com o estatuto de licitações.
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4. DA DECISÃO

Por todo o exposto, pelo prezo aos princípios constitucionais, não CONHECEMOS do recur-
so interposto pela empresa  Inovare Asseio e Conservação Ltda. Quanto à petição interposta 
pela empresa Globo, no  mérito julgá-la  IMPROCEDENTE, mantendo-se inalteradas todas 
as decisões do Pregoeiro na sessão do Pregão Eletrônico nº 0007/2021.

Ecoporanga-ES,  28 de Maio de 2021.

Lenilson Pereira da Silva
Supervisor de Licitações e Contratos
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