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A o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do R i o Grande
do Norte - S E S C O O P / R N
Comissão de Licitações
Assunto: "Recurso Administrativo
R E F . : Pregão Presencial 03/2018

A empresa LÍDER L T D A , inscrita no C N P J / M F sob n° 09.465.148/0001-76.
sediada Rua Estrada do Golandim. N° 214 - São Gonçalo do Amarante/RN já
devidamente qualificada nos autos do referido processo, vem tempestivamente, em
conformidade com o preconizado no Art. 23 da Resolução n^ 850 de 2012 desta
Entidade, impetrar Recurso Administrativo, junto a esta Comissão, em virtude da
classificação

da Proposta

da empresa

W.i:.SI:RV1Ç0S

TERCEIRIZADOS.

conforme razões e fundamentação explanadas a seguir.

São Gonçalo do Amarante/RN 27 de setembro de 2018

LÍDER

LTDA

Rua Estrada de Golandim n" 214. Cep: 59.290-000, São Gonçalo do Amarante
CNPJ: 09.465.148/0001 -76 - FONE (84) 99692 - 1114
Email: liderservicosterceirizadosl^.Qmail.com
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No dia 17 de setembro do corrente, foi deflagrada a Sessão Publica para
acolhimento de propostas e documentação, de todos os interessados e participar do
Certame em debate, cujo objeto
especializada para prestação
atender esta Unidade Estadual,

versava sobre:

dos serviços

terceirizados

conforme especificado

"« contratação

de

empresa

de agentes de portaria,

para

no anexo /".

Após leitura do Edital e realização de análise sobre todos os pedidos de
esclarecimentos publicados, realizamos a confecção de nossas propostas devidamente
acostada de documentação de habilitação, e nos credenciamos a participação no
Pregão Presencial 03/2018.
Na primeira sessão pública realizada, após análise desta Comissão

de

licitações, resolveu-se, desclassificar todas as propostas, em virtude da discrepância
na utilização da Convenção Coletiva de Trabalho que estava vigente a data da
abertura e a convenção expirada.
Entendemos, naquele momento, que o caráter de tal medida visava não só
conceder o tratamento isonômico a todos os participantes, que alegavam não ter visto
o pedido de esclarecimento devidamente respondido e publicado, bem eomo a
realização de correção das planilhas de composição de custos, visto que, em virtude
da publicação e vigência recente da L E I N" 13.467, D E 13 D E J U L H O D E 2017,
segundo esta C P L , nenhuma proposta atendia aos requisitos legais e convencionados
vigentes.
Ato contínuo, todos fomos convocados para apresentação de novas propostas
de preços devidamente adequadas, e com os erros devidamente escoimados no prazo
de 5 (cinco dias), a contar daquela data - a saber, dia 24/09/2018.

Rua Estrada de Golandim n" 214, Cep: 59.290-000. São Gonçalo do Amarante
CNPJ' 09465.148/0001-76--FONE- (84) 99692 - 1114
Email: liderservicQsterceimadQ$@.ffmail.cpm

^

D

il il-t

L Z

LTDA

No dia marcado, reapresentamos propostas e planilhas, conforme orientações
recebidas por este humilde licitante, por parte desta Comissão em sessão anterior.
Nos foi orientado, entre outras coisas, que as rubricas cotadas a título de
""DSR",
parágrafo

referindo-se

ao Descanso

único. A remuneração

no caput deste artigo abrange

semanal

Remunerado,

a qual, por força

único do art. 59-A da CLT, está incluído no valor da remuneração.

o artigo in verbis: "Parágrafo
previsto

Semanal

remunerado

compensados

e pelo

descanso

os feriados e as prorrogações

mensal pactuada pelo

os pagamentos
em feriados,

devidos pelo
e

serão

do

Segue
horário
descanso

considerados

de trabalho notumo, quando houver, de

que tratam o art. 70 e o § 5^ do art. 73 desta Consolidação".

Desta maneira, não

compõe a remuneração.
Após a lição aprendida a duras penas, debruçamo-nos a estudar a atualização
do Decreto-Lei n-5.452, de 1-de maio de 1943, que em sua redação atual traz
diversas modificações ao que era direito do trabalhador, flexibilizando e revogando
alguns, reformulando outros, enfim, entendemos que esta C P L estava dotadíssima de
razão para a desclassificação de todas as propostas.

DO D I R E I T O

Fomos surpreendidos no dia 24 de setembro do corrente, ao vermos a planilha
apresentada pela

Empresa

W . E . SERVIÇOS

TERECEIRIZADOS

-

a

qual

trataremos doravante como Recorrida, ser aceita por esta Doutíssima C P L , sem
quaisquer questionamentos das rubricas remuneratórias.
Entre outros pontos, pudemos observar na proposta inicial da Recorrida, a
cotação de rubricas como Adicional Nolurno, Hora/Jornada Notuma Reduzida e
Intrajomada, compunham a remuneração nas suas planilhas de composição.
Rua Estrada de Goíandim n° 214, Cep; 59,290^05, São Gonçalo do Amarante
CNPJ; 09 465.148/0001-76 - FONE. (84) 99692 - 1114
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Nossa surpresa deu-se ao observarmos que as rubricas cotadas na inicial

foram alteradas na proposta final apresentada, devidamente ajustada ao lance.
Ora, se não se manteve os valores remuneratórios iniciais que compunham sua
proposta, qual deve ser o valor real a ser pago aos seus funcionários?
Os valores como Adicional Noturno e Jornada notuma reduzida, assim devem
ser calculados:
Adicional Noturno:
Valor da hora: 1.134,11 (salário normativo)/220 (fator de divisião do
sálario/hora) = 5,16
Valor da Hora Noturna: 5,16 + 25%(adicional noturno) = 6,45
Quantidade de horas trabalhadas das 22:00 as 05:00 = 8
Quanatidades de dias trabalhados no mês: 15,22
Total de Horas noturnas no mês: 121,76
Valor do adcional noturno: 121,76 x 1,29 = 157,07

Hora/Jornada Noturna reduzida:
Valor da hora: 1.134,11 (salário normativo)/220 (fator de divisião do
sálario/hora) = 5,16
Valor da Hora Noturna: 5,16 + 25%(adicional noturno) = 6,45
01 hora noturna e igual a = 52m30s, ou, 52,5
Com relação a diurna a um acréscimo de (60m/52,5) = 1,14
Desta maneira temos: 8 x 52,5 = 420 minutos (7 horas). Então soma-se
uma hora extra por noite trabalhada.
Logo temos: 1 x 15,22 ou 6,45*15,22* 1,14= 111,91

Indenização de intrajomada
Valor da hora: 1.134,11 (salário normativo)/220 (fator de divisião d
sálario/hora) = 5,16
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0,5 hora = 2,58 (meia hora de almoço (previsão legal L E I

13.467, D E 13

D E J U L H O D E 2017, Art. 611 " A " inciso IH.))
Meia hora de trabalho 2,58 x 15,22 (quantidade de dias no mes) = 39,26
por funcionario/mês.
Total mensal da indenização: 39,26
Esta ultima cifra, com o caráter meramente indenizatório, não devendo
compor o campo de remuneração na planilha, conforme a previsão legal, senão
vejamos:
L E I N** 13.467, D E 13 D E J U L H O
D E 2017
Art. 71
(...)
§

4'^ A

não

concessão

ou

a

concessão

parcial

do

intraj ornada

mínimo,

para

repouso

e

alimentação,

a empregados urbanos

e

rurais,
natureza
período

implica

o

intervalo

pagamento,

indenizatória,

apenas

suprimido, com acréscimo

de
do
de

50% (cinquenta por cento) sobre o valor
da

remuneração

da

hora

normal

de

trabalho.

Observe sapientíssimo julgador(a), que o pagamento, quando suprimido o
horário de descanso para alimentação, deverá ser realizado através de indenização,
não cabendo em hipótese alguma sua composição ser constante da remuneração.
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O que não foi respeitado na apresentação da proposta inicial da Recorrida.
Também observamos, que a composição inicial da Recorrida não respeitou o
cálculo correto do adicional notumo e da hora/jornada notuma reduzida.
Neste diapasão, temos ainda o seguinte a evidenciar:
"GRUPO II - CLASSE V I -

2'

CÂMARA
T C 034.717/2014-5
VOTO

Trata-se de representação

da

empresa R C S Tecnologia Ltda. acerca de
possíveis

irregularidades

desclassificação

de

sua

na

proposta

no

pregão eletrônico 72/2014, realizado pela
Agência Brasileira de Inteligência - Abin
para prestação de serviços contínuos de
manutenção predial, com oferecimento de
pessoal técnico e material de reposição.
2.

A proposta da representante foi

desclassificada
inexequibilidade

em
dos

razão
preços

da

ofertados,

erros no preenchimento das planilhas
analíticas de composição de preços da
mão de obra, apresentação de proposta
com base em convenção coletiva fora do
prazo de vigência e distinta da que deu
suporte

à

elaboração

do

termo

de

referência.
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Contudo, os demais erros na

apresentação

da

representante

-

preenchimento

proposta
em

das

pela

especial

o

planilhas

de

composição de preços da m ã o de obra
com lucro elevado, vários itens abaixo
dos preços referenciais e não indicação
de

valor

de

periculosidade

e

adicionais

de

insalubridade

-

iustificariam a desclassificação daquela
proposta."
Ora este entendimento do Tribunal de Contas da União, j á é pacificado. Os
únicos erros que desclassificam um proponente junto a Administração, são aqueles
em que se cotam verbas salariais ou de composição de remuneração em equívoco.
Portanto, a proposta

e planilha de composição

inicial apresentada

pela

Recorrida deveriam ter sido rejeitadas, não causando todo aquele transtorno na etapa
de lances.
Além disso, esta prática premia o despreparo e oportunismo, além de ferir de
morte o tratamento isonômico que deve ser dispensado aos concorrentes, conforme
previsão da Resolução 850/2012:
"Art

1 A s contratações de obras

serviços compras e alienações do Sescoop
serão

necessariamente

obedecidas

as

precedidas

disposições

Regulamento
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Art

2

A

licitação

destina-se

a

selecionar a proposta mais vantajosa para
o Sescoop e ser processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios
básicos

da

legalidade,

impessoalidade,

da

da

moralidade,

da

igualdade, da publicidade, da probidade,
da

vinculação

ao

instrumento

convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhe são correlatos inadmitindo-se
critérios

que

frustrem

seu

caráter

competitivo."

Observe ilustríssimo Julgador, que a bem do cumprimento do disposto de
regulamentação, a proposta da Recorrida também deveria ter sido desclassificada na
inicial.
Conforme constante em ata da Sessão Pública realizada no dia 24/09/2018,
restou claro a desclassificação de pelo menos três empresas deu-se por infringirem
em

sua composição de custos, as cifras referentes

a remuneração,

conforme

transcrição do texto do documento abaixo:
"a empresa
EIRELl

C S F DOS

SANTOS

~ EPP cotou o valor unitário

-

da hora

noturna, e não o mensal, de modo que essa
redução

influenciou

nos demais valores

da

proposta, reduzindo-a indevidamente "

(...)
"a
SERVIÇOS
distinto

FORTEX
LTDA
daquele

CONSTRUÇÕES
- EPP cotou
preconizado

Rua Estrada de Golandim n' 214, Cep: 59.290-000, São Gonçalo do Amarante
CNPJ: 09,465.148/0001-76 - FONE' (84) 99692 - 1114
Email: lidersQrvicosterceirÍzados@.çimaÍi.com

E

salário-base
pela

CCT

)E

LTDA
aplicável

(valor

cotado:

R$

988,00

-

novecentos e oitenta e oito reais) "

(...)
"a empresa ESTRATÉGICA
E REPRESENTAÇÕES

SERVIÇOS

cotou o valor

unitário

da hora noturna, e não o mensal, de modo que
essa redução

influenciou nos demais

valores

da proposta, reduzindo-a indevidamente "
Premiar a Recorrida, mesmo com verbas remuneratórias erradas em sua inicial,
vai em contraposição a Resolução 850/2012 do S E S C O O P .
Claramente pudemos

observar a afronta

a três princípios

basilares da

normatização interna do S E S C O O P , que são: o da igualdade, do julgamento
objetivo e o da impessoalidade.
Desta maneira, esta peça Recursal fundamenta-se numa tentativa de trazer a esta
Comissão de Licitação, a este Doutíssimo Senhor Pregoeiro e a toda equipe de apoio
a uma reflexão serena e profunda quanto a aceitação da proposta económica da
Recorrida.
Saliente-se que na adequação de sua proposta

final, a Recorrida cotou

exatamente as cifras da proposta inicial desta Recorrente. Isto, claro, após debruçarse a leitura e aprendizado do memorial de cálculos das vantagens remuneratórias
postos em nossas planilhas.
Outro ponto interessante é que a intrajomada que havia sido cotada na inicial
como verba remuneratória, com toda incidência de encargos trabalhistas, como
F G T S , I N S S , etc, como num passe de mágica, passou a ser composto na planilha
final apresentada, como custo indenizatório.
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Portanto, esperamos que esta C P L , a fim de se cumprir o que é justo, não
premie a incapacidade.
DO PEDIDO
Ante o exposto, rogamos a este sapientíssimo Pregoeiro que se digne a:
1. Analisar a fundamentação desta peça recursal e dar-lhe provimento;
2. Fundamentado nesta peça recursal, proceder à desclassificação da empresa
declarada vencedora, visto que demonstramos às afrontas a legislação
trabalhista

vigente,

bem

como

a

própria

Resolução

Interna

do

SESCOOP/RN;
3. Que em caso de negativa, este documento convole-se imediatamente em
Recurso

Hierárquico,

sendo

submetido

a

análise

da

Diretoria

S E S C O O P / R N , para emissão de parecer acerca da matéria em debate.

Termos nos quais.
Pedimos o deferimento.
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FernanddSpàres uava/cante Silva
Sócio Administrador
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