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São João del-Rei, 18 de agosto de 2015. 

 
 
 

Processo: 23122.011837/2015-98 
Pregão Eletrônico: 036/2015 
Assunto: Decisão Recurso Administrativo 
 
 
1 – PRELIMINARMENTE 

 

Vistos e examinados os autos do processo licitatório nº. 23122011837/2015-98 
pregão nº. 036/2015 – cujo objeto é a contratação de serviços continuados de recepção, para 
atender as necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, Campus Sete 
Lagoas, localizado na cidade de Sete Lagoas/MG, foi concluído o que se segue: 

 
Após declaração do resultado do certame, foi aberto no Sistema Compranet prazo 

para intenção de recursos contra decisão do pregoeiro em face da aceitação e habilitação em 
favor da empresa GESTSERVI – GESTÃO & TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
LTDA – ME, CNPJ 13.892.384/0001-46. 

 
As Recorrentes AMX SOLUCOES LTDA – ME, CNPJ 10.777.279/0001-78, e 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – IA, 
CNPJ 10.427.965/0001-19, apresentaram suas intenções contra a decisão do pregoeiro. Por 
serem tempestivas, recebemos as intenções de recursos dando oportunidade e prazo para as 
Recorrentes manifestarem suas razões de inconformismo, bem como foi aberto prazo para 
apresentação das contrarrazões.  

 
A empresa AMX SOLUCOES LTDA – ME, CNPJ 10.777.279/0001-78, embora 

tenha apresentado a intenção de recurso não apresentou o recurso à decisão. 
 
O INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – 

IA, CNPJ 10.427.965/0001-19, apresentou suas razões tempestivamente. Também 
tempestivamente foram apresentadas as contrarrazões pela empresa GESTSERVI – GESTÃO 
& TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA – ME, CNPJ 13.892.384/0001-46. Ambas 
argumentando em suma o que se segue. 
 
 
2 – DOS RECURSOS 
 

2.1 – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE - INSTITUTO INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO – IA, CNPJ 10.427.965/0001-19: 
 
 A RECORRENTE assegura que a RECORRIDA “não cumpriu proposta financeira 
dentro do limite máximo definido no processo licitatório, além de definir percentuais de 
lucro e custos administrativos exageradamente elevados, descumprindo normas técnicas 
01/2003”. 
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A RECORRENTE, em relação à planilha de composição de custos e formação de 
preços, apresentada pela RECORRIDA, alega o seguinte: 

- que no “submódulo 4.2, letra “c”, expressa percentual elevado de forma exagerado”; 
- que os “valores apurados a título de tributos do módulo 5, letras “b.1” e “b.3” adotou 

como valor de referencia (base de cálculo), equivocadamente, valor inferior ao da nota fiscal 
ou total dos serviços, fato que vai impactar diretamente no valor global dos serviços”. 

 
A RECORRENTE afirma que quanto à comprovação da capacidade técnica 

apresentada pela RECORRIDA, “vê-se que os atestados de capacidade técnica apresentam-se 
sem os pressupostos de validades exigidos no instrumento editalício, a saber: distinção de 
pessoa jurídica, compatibilidade em quantidade e com o objeto licitado”.  

 
Em relação aos atestados a RECORRENTE ainda diz que: “temos 5 (cinco) atestados 

emitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sudeste de Minas 
Gerais, entre os quais tem-se os serviços de apenas 7 (sete) recepcionistas, dessa forma, em 
evidente afronta ao ato convocatório, no que se refere à emissão por pessoa jurídica distintas, 
compatíveis em quantidades e com o objeto licitado. Quanto aos atestados emitidos pelo 
IPHAN, também, verificam as afrontas ao ato convocatório, no que se refere à emissão por 
pessoa jurídica distintas, compatíveis em quantidade e com o objeto licitado. Não se mostram 
diferentes os atestados emitidos pela Universidade Federal de São João Del Rei, visto que 
ausente a distinção de pessoa jurídica e compatibilidade com a quantidade e com o objeto 
licitado.” 

 
A RECORRENTE alega que a RECORRIDA não cumpriu com as exigências legais, 

uma vez que não juntou cópias dos contratos que deu suporte às contratações. 
 

Contudo, por conseguinte, a RECORRENTE requer seja recebido, conhecido e 
provido o presente recurso administrativo, para ao final declarar desclassificação da empresa 
GESTSERVI – GESTÃO & TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA – ME, e 
consequentemente, prosseguindo-se os atos convocatórios das licitantes em ordem crescente 
até a proclamação, homologação e adjudicação dos serviços à vencedora.  
 
 
3 – DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO 
 

3.1 – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRIDA - GESTSERVI – GESTÃO & 
TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA – ME, CNPJ 13.892.384/0001-46: 

 
No que se refere a “percentuais de lucro e custos administrativos exageradamente 

elevados, descumprindo normas técnicas 01/2013”, questionado pela RECORRENTE, a 
RECORRIDA esclarece que sua proposta “esta aproximadamente 15% menor do que o valor 
estimado pela Administração, que aliás, é o mesmo percentual considerando o valor 
registrado pelo Instituto Interamericano de Desenvolvimento Humano – Instituto Bem 
Brasil”. A RECORRIDA esclarece ainda que “a alegação de lucros e custos administrativos 
elevados não prosperam, bastando apenas uma análise dos percentuais apresentados pela 
Gestserv que foram de 3,30% e 1,20%, custos indiretos e lucro, respectivamente”. 

 
Quanto à ausência das cópias dos contratos, a RECORRIDA declara que toda 

documentação exigida pelo edital, foi anexada no portal de forma a dar transparência ao 
certame. 
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Em relação à alegação da RECORRENTE quanto ao submódulo 4.2, letra “c”, 
apresentar percentual elevado, a RECORRIDA afirma que “o percentual de 35,30%, inserido 
na letra “c” do submódulo 4.2 tem apenas o objetivo de demonstrar que esta incidência reflete 
ao “Total dos Encargos Previdenciários” do submódulo 4.1. E, em nada caracteriza com 
percentual elevado”. 
 

A RECORRIDA esclarece que: “de acordo com o art. 24 da Instrução Normativa SLTI 
nº 02/08, quando a modalidade de licitação for pregão, a planilha de custos e formação de 
preços deverá ser entregue e analisada no momento da aceitação do lance vencedor, em que 
poderá ser ajustada, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na 
contratação, desde que não haja majoração do preço proposto”, e ainda conforme a IN nº 
02/08: “a análise da exeqüibilidade de preços nos serviços continuados com dedicação 
exclusiva da mão de obra do prestador deverá ser realizada com o auxílio da planilha de 
custos e formação de preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final de 
preço” (Art. 29-A, caput). Erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente para 
a desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de 
majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com 
todos os custos da contratação (Art. 29-A, § 2º)”. 

 
 Ainda em relação às indagações apresentadas pela RECORRENTE sobre a planilha, a 
RECORRIDA reporta-se ao Acórdão nº. 2.371/2009, do Plenário da Corte de Contas, onde, 
segundo ela, o Ministro Relator ressaltou que o TCU vem reiteradamente decidindo que a 
planilha de formação de preços apresentada pela licitante tem importância relativa, dado o seu 
caráter subsidiário para fornecer a Administração elementos necessários à apreciação do 
demonstrativo no processo licitatório, não sendo motivo para desclassificação de licitantes 
desconformidades sanáveis em seu conteúdo. 
 

 Contudo, por conseguinte, a RECORRIDA requer que seja julgado improcedente o 
recurso interposto pelo licitante Instituto Interamericano de Desenvolvimento Humano – 
Instituto Bem Brasil, para, afinal, declarar habilitada e vencedora do certame a licitante 
Gestserv Gestão & Terceirização de Mão de Obra Ltda – ME, e que caso o pregoeiro negue 
provimento às presentes contrarrazões, deve o processo, devidamente instruído, ser 
encaminhado à autoridade superior para decisão.  

 
 
4- É O RELATÓRIO 
 
4.1 - DO EXAME DO MÉRITO 
 

Preliminarmente, esclareceremos que a Administração, através da equipe de pregão, 
procura sempre o fim público, respeitando os princípios basilares da licitação, especialmente 
os da legalidade, impessoalidade, igualdade, razoabilidade, publicidade, moralidade e 
transparência.  Sempre objetivando preservar o caráter competitivo de forma que se alcance a 
solução mais benéfica para a Administração Pública. 

 
A respeito do não cumprimento da proposta financeira dentro do limite máximo 

definido no processo licitatório, questionados pela RECORRENTE, esta comissão constatou 
através do item 10 do Anexo I do Edital, que o valor máximo para contratação, pelo período 
de 12 meses, foi de R$445.351,36, apurado mediante a média de planilhas de custos e 
formação de preços praticados no mercado, assim, o valor de R$386.673,60, ofertado pela 
RECORRIDA, ficou abaixo no nosso valor estimado para contratação. 
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Quanto ao questionamento dos percentuais de lucro e custos administrativos 

exageradamente elevados, esta comissão entende que os percentuais de 3,30% para os custos 
indiretos e de 1,20% são plenamente aceitáveis. Estudo realizado pelo Supremo Tribunal 
Federal sugere os percentuais de 5% como faixa máxima para Custos Indiretos e de 10% 
como faixa máxima para o lucro (NOTA TÉCNICA Nº 1/2007 – SCI). 
 

Em relação à alegação da RECORRENTE de que o submódulo 4.2, letra c, expressa 
percentual elevado de forma exagerado, esclarecemos que o percentual de 35,30% 
(demonstrado no submódulo 4.1) retrata os encargos previdenciários e FGTS incidentes, 
sobre 13º salário e adicional de férias, conforme disposto no Manual de Orientação para 
Preenchimento da Planilha de Custo e Formação de Preços da IN nº 2/2008, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão/Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação/ 
Coordenação Geral de Elaboração e Orientação Normativa: 

 
“Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias: Para o 

preenchimento desse campo deve-se aplicar o percentual do submódulo 4.1 sobre o valor 
obtido no campo Subtotal (13° salário + Adicional de férias)”. 

 
Quanto ao questionamento da RECORRENTE de que para apuração dos valores a 

título de tributos do módulo 5, letras “b.1” e “b.3” foi adotado um valor de referência 
equivocado que vai impactar diretamente no valor global dos serviços, esta comissão declara 
que caso haja alguma diferença nos cálculos dos valores do módulo 5, letras b.1 e b.3, que 
correspondem a apuração dos tributos COFINS, PIS e ISS, a empresa deverá arcar com esta 
diferença, ajustar sua planilha, sendo que em nenhum momento poderá ocorrer majoração do 
preço proposto. Conforme § 2º, artigo 29-A da IN 02/2008, incluído pela Instrução Normativa 
nº 3, de 16 de outubro de 2009: “Erros no preenchimento da Planilha não são motivo 
suficiente para a desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a 
necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente 
para arcar com todos os custos da contratação”. 
 

A respeito dos atestados de capacidade técnica, questionados pela RECORRENTE, 
por não apresentarem pressupostos de validades exigidos no instrumento editalício, como: 
distinção de pessoa jurídica, compatibilidade em quantidade e com o objeto licitado, 
esclarecemos que os atestados atenderam o disposto no item 8.6 do Edital, que são: 

 
“8.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 

qualificação técnica, por meio de:   
8.6.1.Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou 
com o item pertinente, por período não inferior a três anos, mediante a apresentação 
de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.  

8.6.1.1.Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de 
sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato 
social vigente;  

8.6.1.2.Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.  

8.6.1.3.Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será 
aceito o somatório de atestados de períodos diferentes.  
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8.6.1.4.O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, 
endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.  

 
8.6.2.Na contratação de serviços continuados com mais de 40 (quarenta) 

postos, o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato com um mínimo de 
50% (cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a serem contratados.  

 
8.6.3.Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou 

inferior a 40 (quarenta), o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato 
com um mínimo de 20 (vinte) postos.” 
 
Esclarecemos ainda que com vistas a ampliar a competitividade, esta comissão aceita 

o somatório de atestados para fins de qualificação técnica, conforme disposto no ACÓRDÃO 
Nº 1983/2014 – TCU – Plenário, que segue: 

 
“5. O entendimento desta Casa é o de que, na aferição da experiência das licitantes por meio 
de atestados de serviços realizados, deve-se permitir o somatório desses nos casos em que a 
demonstração satisfatória da aptidão técnica do concorrente demande a apresentação de 
mais de um atestado. Ou seja, em condições normais, aceita-se o somatório de atestados para 
o fim de comprovação de capacidade técnica, a não ser que haja motivo bastante para 
justificar a exigência de atestado único ou a imposição de outras limitações (Acórdãos 
1.237/2008, 2.150/2008, 2.882/2008 e 1.231/2012, todos do Plenário).   
6. Na mesma linha temos o Acórdão 849/2014-2ª Câmara, mencionado pela unidade técnica, 
cujo voto condutor traz consignado que é vedada a imposição de limites ou de quantia certa 
de atestados ou certidões para fins de comprovação da qualificação técnica, a menos que a 
natureza e a complexidade técnica da obra ou do serviço mostrem ser indispensáveis tais 
restrições, devendo a Administração, nesses casos, comprovar a pertinência e a necessidade 
da fixação de limites ou de não permitir o somatório de atestados no exame da qualificação 
técnica do licitante”. 
 

No que concerne à comprovação de execução dos postos de trabalho, esta comissão 
esclarece que foi considerada a capacidade da empresa em gerir mão de obra, de forma que a 
empresa comprovasse a habilidade na gestão dos funcionários que prestam os serviços, e não 
na técnica de execução destes. Sendo assim, foi comprovado que a RECORRIDA executou 
contratos cuja somatória atingiu o número de postos solicitados, independe se eram postos de 
recepcionistas, porteiros ou auxiliares administrativos. Conforme Grupo de Estudos para 
Formulação de Recomendações à SLTI/MP e à AGU, TC 006.156/2011-8: “o que importa é 
perceber que a habilidade das contratadas na gestão da mão de obra, nesses casos, é 
realmente muito mais relevante para a Administração do que a aptidão técnica para a 
execução dos serviços, inclusive porque estes apresentam normalmente pouca complexidade. 
Ou seja, nesses contratos, dada a natureza dos serviços, interessa à Administração certificar-
se de que a contratada é capaz de recrutar e manter pessoal capacitado e honrar os 
compromissos trabalhistas, previdenciários e fiscais”. 
 

No que diz respeito à afirmação pela RECORRENTE de que a RECORRIDA não 
juntou cópias dos contratos que deu suporte às contratações, está é uma alegação infundada 
visto que as cópias dos contratos foram anexadas, junto com a documentação, no sistema 
comprasnet, e disponibilizadas para consulta de qualquer interessado. 
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5 - CONCLUSÃO  
 

Por todo o exposto e em razão dos princípios da Legalidade, da Isonomia, da 
Impessoalidade, Moralidade, Razoabilidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório, 
considero improcedente o recurso administrativo impetrado pelo INSTITUTO 
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – INSTITUTO BEM 
BRASIL, mantendo inalterada a decisão que aceitou a proposta de preços e habilitou a 
empresa GESTSERVI – GESTÃO & TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA – ME, 
relativamente ao Pregão Eletrônico nº.036/2015/UFSJ. 

 
Submeta-se, por conseguinte, o assunto à consideração da autoridade competente em 

respeito ao § 4º, do art. 109, da Lei de Licitações. 
 

 
São João del-Rei, 18 de agosto de 2015. 

 
 

Fernanda Márcia de Lucas Resende 
Pregoeira da UFSJ 

 
 


