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JULGAMENTO DE RECURSO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 

 
RECURSO ADMINISTRATIVO 

HGA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 

  

1. DAS. PRELIMINARES  

1.1 Trata-se de Recurso Administrativo interposto, 

tempestivamente, pela empresa HGA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS 

EIRELI contra a decisão da Comissão de Licitação que desclassificou 

a proposta da empresa recorrente no Pregão Presencial nº 001/2021, 

que tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços continuados de locação de mão-de-obra de 

limpeza e conservação (lote 1) a esta Unidade Estadual do 

SESCOOP. 

1.2 A peça recursal foi protocolada fisicamente na sede do 

SESCOOP/RN no prazo legal.  

2. DA ADMISSIBILIDADE 

2.1 O critério de aceitabilidade do recurso exige a manifestação 

imediata e motivada, da intenção de recorrer, tão logo seja declarado 

o vencedor do certame, conforme dispõe o art. 26, caput, do Decreto 

5.450 de 31 de maio de 2005 (Lei do Pregão), aplicado 

subsidiariamente ao SESCOOP/RN, na omissão do seu regulamento 

próprio: 

Art.26 – Declarado 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 
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prazo de 3 dias para apresentar as razões de 

recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contra-

razões em igual prazo, que começará a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

2.2 Também, o Edital do certame disciplina o cabimento da 

interposição do Recurso Administrativo, no item “9. DOS RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS”. 

2.3  Assim, a peça recursal apresentada cumpre os requisitos de 

admissibilidade previstos na legislação, pelo que se passa à análise 

de suas alegações. 

3. DAS ALEGAÇÕES E DO PEDIDO DA RECORRENTE 

3.1  A Recorrente sustenta, em suma, que sua proposta foi: 

“desclassificada com o argumento de ter considerado o salário-base 

como sendo o mínimo nacional, e não aquele determinado pelo edital, 

referente a Convenção Coletiva de adotado, que é de R$ 1.086,59”.  

 

3.2  Por fim, alega não ter infringido qualquer normativo legal, 

outrossim, que a decisão da Comissão de Licitação viola comandos 

constitucionais e infraconstitucionais, ocasião em que pede que seja 

reformada a decisão de desclassificou a recorrente, possibilitando a 

sua participação nas fases posteriores.  

4. DAS CONTRARRAZÕES  

4.1  As demais empresas licitantes não apresentaram, no prazo 

editalício, suas contrarrazões ao recurso interposto.  
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5. DA ANÁLISE DO RECURSO  

5.1 O Edital que disciplina o processo licitatório em foco é claro 

ao disciplinar que o lote 1 do certame deve seguir a Convenção 

Coletiva de Trabalho do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA URBANA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-SINDLIMP, na qual traz como 

salário-base, para a categoria profissional objeto do lote em foco, o 

valor de R$ 1.086,59 (um mil e oitenta e seis reais e cinquenta e nove 

centavos). 

5.2 Diante de uma possível divergência de intepretação 

existente, para que não pairasse qualquer dúvida quanto ao valor a 

ser apresentado pelos licitantes na composição de preço, a Comissão 

de Licitação se manifestou nesse mesmo sentido, reafirmando a 

obrigatoriedade de as licitantes seguirem a supracitada Convenção 

Coletiva de Trabalho. 

5.3 Dessa forma, não merecem apreço os argumentos 

sustentados pela Recorrente, uma vez que restou demonstrado de 

forma cristalina que deveria ser adotado o salário-base estipulado no 

edital. Ademais, o Edital determina que reajuste será pactuado tão 

logo ocorrer alteração salarial da categoria profissional, mediante 

comprovação por intermédio de Acordo, Dissídio Coletivo, Convenção 

Coletiva, devidamente registrada nos órgãos competentes. 

6. DA CONCLUSÃO  

6.1 Por todo o exposto, sem nada mais evocar, conheço do 

recurso, mas nego-lhe o provimento, para ao final julgá-lo 

totalmente improcedente e, assim, determinar a manutenção da 

decisão da Comissão Permanente de Licitação (CPL) que 
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desclassificou a proposta da empresa HGA TERCEIRIZAÇÃO E 

SERVIÇOS EIRELI. 

Natal/RN, 27 de janeiro de 2021.  

 

 

Eduardo Gatto de Azevedo Cabral 

Superintendente 
 

 

 


