
Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus "José Santilli Sobrinho" 

ATA DE ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO LICITATÓRIO NO 018/2018 

PREGÃO PRESENCIAL NO 008/2018 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLADOR DE 

ACESSO, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS E COPEIRAS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA. 

RECORRENTES: PORT SERVICE SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - ME 

ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 

TCM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 

CONTRARRAZÕES: ULRIK CLEAN EIRELI - EPP 

RECORRIDO: PREGOEIRA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE 

ASSIS - FEMA E EMPRESA ULRIK CLEAN EIRELI - EPP. 

I - DAS PRELIMINARES 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelas 

empresas PORT SERVICE SERVIÇOS INTEGRADOS L TDA - ME, 

ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS L TDA e TCM SERVIÇOS DE 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA através de seu representante legal, 

contra a decisão da pregoeira no processo licitatório em epígrafe. 

De início, convém ressaltar que todas as fases do 

processo do Pregão Presencial n. 008/2018 obedeceram rigorosamente às 

disposições contidas no Instrumento Convocatório e que pautaram-se pelo 

princípio da legalidade, isonomia, boa fé, vinculação ao instrumentO' 
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convocatório, julgamento objetivo, dentre outros correlatos. 

Adentrando na análise do recurso cabe salientar que a 

analise desta pregoeira se pauta no parecer jurídico emitido pela assessoria 

jurídica e pela consultoria técnica contábil (apenso) que há uma riqueza de 

detalhes nos fatos aludidos pelos recorrentes e contrarrazoante, assim 

preferindo manter-se fiel as argumentações dos parecerista que retrata 

perfeitamente as manifestações contidas nos autos do processo, e na 

legislação que rege as licitações públicas. 

11 - DOS PRESSUPOSTOS DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS 

De posse do processo licitatório em pauta, cremos que os 

recursos cumprem os pressupostos subjetivos da legitimidade e interesse 

recursal, bem como os pressupostos objetivos da existência de ato 

administrativo de cunho decisório, forma escrita, pedido de nova decisão e 

tempestividade. 

o pressuposto peculiar ao recurso da licitação na 

modalidade Pregão, qual seja a manifestação da intenção de recorrer, 

também foi atendido pelas recorrentes, e, se encontra registrado na ata 

respectiva, nos termos do artigo 4° inciso XVIII da Lei n.o 10.520/2002. 

Portanto, opinamos pelo recebimento dos recursos com 

efeito suspensivo. 

111 - DO MÉRITO 

1 - Recurso interposto pela licitante ORBENK 

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS L TDA. 

Para apresentação de sua proposta a recorrente 
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utilizou da planilha anexo IX, conforme exigência da clausula quinta do 

edital, fato que causou sua desclassificação. 

Complementarmente, fora verificado o apontamento do 

percentual de encargos diverso do informado no edital. 

No recurso, a recorrente sustenta, em apertada síntese, 

que teria cumprido de forma satisfatória as exigências do edital, e, que os 

encargos cotados seriam os reais suportados pela empresa. 

Ocorre que, independentemente do percentual de 

encargos informado pela recorrente, a mesma não apresentou a Planilha de 

Composição de Custos de acordo com o Anexo IX do edital, impossibilitando 

sua análise de forma isonômica com as demais licitantes que cumpriram a 

exigência de apresentação da planilha de acordo com o Anexo IX do edital. 

Os itens 5.2.7, 5.2.8 e 7.1.4 do edital exigem que a 

proposta da licitante contenha o quadro de composição de custos de acordo 

com o Anexo IX do edital, e, como já mencionado acima, a recorrente 

apresentou na licitação uma planilha que difere daquela constante do 

referido Anexo IX do edital, impedindo, inclusive, sua análise de forma 

isonômica com as demais licitantes. 

2 Recurso interposto pela licitante PORT 

SERVIÇOS INTEGRADOS L TDA ME. 

A proposta da recorrente foi desclassificada do certame 

tendo em vista que após as devidas correções o valor da linha 45 da Pia 

do Anexo IX do edital é negativo. 
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Quanto ao percentual de encargos, a recorrente afirma 

que o mesmo é inferior a 73,37%, tendo em vista que a empresa é optante 

do Simples Nacional, e, pretende utilizar tal regime de tributação para a 

prestação dos serviços objeto da referida licitação. 

Afirma, de forma inverídica, que a FEMA teria autorizado 

a oferta de proposta com percentual de encargos se utilizando do Simples 

Nacional, o que não condiz com a realidade. 

o que a FEMA fez, em resposta a um questionamento, foi 

afirmar que a licitante deveria ofertar sua proposta com base na planilha 

que integra o edital e observar o regime de tributação legal. 

Ora, dizer que a licitante deve observar o regime legal de 

tributação a que se enquadrar, não quer dizer que a licitante pode valer-se 

de um regime de tributação que contraria a Lei. Na realidade, a resposta da 

FEMA diz exatamente o contrário, na medida em que determina que a 

licitante deve considerar o regime legal de tributação. 

O fato é que, a recorrente parece desinformada sobre a 

própria prestação de serviços que se propõe a fazer, uma vez que pretende 

utilizar-se de um regime de tributação, que é vedado pela legislação pátria 

vigente. 

Isso porque o Ato Declaratório da Receita Federal do 

Brasil, 07, de 10/06/2015 impede que pessoas jurídicas que prestam o 

serviço de "portaria" se enquadrem no Simples Nacional: 

ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB N0 7, DE 10 DE JUNHO DE 2~~ 
\ 
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o SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições 

que lhe conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nO 203, 

de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto no inciso XII do caput 

do art. 17 e inciso VI do § 5 0 -C e § 5 0 -H do art. 18 da Lei Complementar nO 

123, de 14 de dezembro de 2006, no art. 30 do Decreto nO 89.056, de 24 de 

novembro de 1983, e no § 2° do art. 191 da Instrução Normativa RFB nO 

971, de 13 de novembro de 2009, declara: 

Art. 1 ° É vedada a opção ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte (Simples Nacional) pelas pessoas jurídicas que prestem 

servico de portaria por cessão de mão de obra. 

Art. 2° O servico de portaria não se confunde com os servicos de 

vigilância, limpeza e conservação, portanto não se enquadra na exceção 

prevista no inciso VI do §50-C do art. 18 da Lei Complementar nO 123, de 14 

de dezembro de 2006, e sim na regra prevista no inciso XII do caput do art. 

17 dessa mesma lei. 

Art. 3° Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em 

Soluções de Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da 

publicação deste ato, independentemente de comunicação aos consulentes. 

Então, como no presente caso os serviços de portaria 

(impeditivo do Simples) foram cumulados com outros cargos que 

isoladamente permitiriam o Simples, a empresa não poderá, para prestação 

deste objeto contratual, valer-se do Simples Nacional. 

Então, cumpnna a recorrente, empresa do ramo, que 

soubesse de antemão de tal vedação, de forma a não cometer o grosseir 
\ 
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erro na elaboração de sua proposta. 

Ademais, se a recorrente fosse contratada, e, se valesse 

do regime errôneo de tributação, poderia causar prejuízos para a 

Administração, em virtude de certeira notificação por parte da Receita 

Federal do Brasil. 

Repise-se que o fato de a FEMA afirmar que as licitantes 

deveriam ofertar suas propostas com base no regime legal aplicável, 

somente corrobora com a decisão pela desclassificação de uma empresa que 

apresenta um regime de tributação que não é aplicável pela legislação atual. 

A recorrente alega ainda que o edital carece de 

informações precisas, e, que não teria ficado satisfeita com as respostas dos 

questionamentos. Pois bem, então a recorrente deveria ter impugnado o 

edital, em momento oportuno, providencia que não cuidou em fazer, 

decaindo de tal direito. 

Logo, os argumentos da recorrente não são capazes de 

reverter sua desclassificação. 

Além de discordar de sua inabilitação, a recorrente ainda 

pugna pela desclassificação da proposta da licitante ULRIK, classificada em 

primeiro lugar no certame. 

Afirma que a primeira classificada não poderia ter orçado 

para o responsável técnico, o custo mensal de R$ 200,00 (duzentos reais) , 

em virtude de que tal profissional deveria cumprir uma jornada de 44 horas 

semanais no contrato. 
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Está equivocada a recorrente, pois o edital, em nenhum 

ponto, estabelece que o responsável técnico deverá cumprir qualquer 

jornada no local da prestação dos serviços objeto da licitação. 

Portanto, do que se extrai de nossa interpretação do 

edital, realmente poderia o responsável técnico ser um profissional que tem 

seus custos divididos com outros projetos da empresa, não necessitando de 

exclusividade para o contrato objeto do certame. 

3 - Recurso interposto pela licitante TCM SERVIÇOS 

OE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L TOA. 

A recorrente discorda da classificação da proposta da 

licitante classificada em primeiro lugar no certame, ULRIK CLEAN. 

Sustenta que a primeira classificada não poderia, na fase 

de adequação de sua planilha, após a etapa de lances, alterar o valor dos 

itens específicos que alterou, quais sejam: responsável técnico, material de 

limpeza, e, equipamentos. 

Alega que a ULRIK poderia apenas reduzir o percentual de 

lucro, diminuindo o BDI, e não poderia alterar o valor individual dos itens 

que foram ofertados. 

Afirma que o item 7.13 do edital veda, nesta fase, a 

alteração de quaisquer características oferecidas dos serviços indicados na 

proposta. 

De fato, se considerarmos que a licitante apresentou\ u 
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determinado preço para os três itens mencionados, e, posteriormente 

alterou tais preços, baixando os mesmos, pode se presumir que as 

características dos referidos itens seriam realmente alteradas, pois caso 

contrário não haveria motivo plausível para alterar tais preços. Em caso de 

concluir-se, desta forma, a desclassificação seria medida que se impõe, 

pelos termos do citado item 7.13 do edital. 

De outro lado, pode ser que a licitante possa justificar o 

motivo da redução de preços dos determinados itens, comprovando que a 

qualidade e as características do que fora ofertado inicialmente não será 

alterada, o que pelo menos em tese, afastaria a desclassificação . 

Ou, por uma terceira via, poderia cogitar-se em solicitar 

nova readequação da proposta, para que a licitante classificada em primeiro 

lugar não altere preços de itens que possam gerar a alteração de 

características da prestação do serviço, como por exemplo, o percentual de 

lucro. Sem mais para o momento. 

111 - DAS DECISÕES 

3.1 - Diante de todo acima exposto, e de posse dos documentos que 

compõe o processo licitatório, a Pregoeira se manifesta pelo seguinte: 

3.1.1 - pelo INDEFERIMENTO TOTAL dos recursos 

interpostos pelas licitantes ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA., PORT SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA ME., TCM SERVIÇOS DE 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA., e manutenção integral das decisões 

constantes da ata de sessão pública juntada aos autos do processo. 
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3.1.2 - pelo encaminhamento do processo, devidamente 

informado, à apreciação e decisão final da autoridade superior, para 

que se produzam os efeitos do disposto no inciso XXV do artigo 90 do 

Decreto n. o 5.456/2008, c/c, o § 40 do artigo 109 da Lei Federal n. o 

8.666/93. 

Nada mais a ser registrado. Eu, Maria Salete Porto Steiger 

Elias, Pregoeira Oficial, lavro a presente ata e assino. 

Assis, 18 de maio de 2018. 

Maria Salete Porto Steiger Elias 

Pregoeira Oficial 
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