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RECURSO : ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA MICHELLE HELENO ARAÚJO DE 
MELLO, ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS 
VALE BARBOSA, ILUSTRÍSSIMAS SRA. ANA CRISTINA OAKS, ILUSTRÍSSIMA SRA. 
CAROLINE RUBIO DA SILVA, ILUSTRÍSSIMO SR. SAULO DA COSTA PEREIRA, BEM 
COMO TODA EQUIPE DE APOIO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO 
DO CAMPO. 

 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 – PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 
Nº 77/2020 

 
OBJETO: O presente Pregão Presencial tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada, nas 
dependências e instalações da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 
compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e equipamentos 
adequados à execução dos serviços conforme as especificações e condições deste Edital 
e seus Anexos, em especial o Anexo I – Termo de Referência.  
 
A empresa RAGNAR SEGURANÇA LTDA-EPP, Inscrita no CNPJ/MF sob n° 
30.737.359/0001-07, estabelecida na Rua Orlando Tarquinio, n. 39, no Bairro da Vila 
Vermelha, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.296-110 empresa 
participante do presente Pregão Presencial em referência, por seu representante legal 
abaixo assinado, vem a presença de V. Sa. interpor RECURSO ADMINISTRATIVO 
CONTRA A CLASSIFICAÇÃO da empresa AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
PATRIMONIAL EIRELI-ME, INSCRITA NO CNPJ/MF sob n° 29.313.317/0001-60, 
estabelecida na Rua Almirante Barroso, n. 44, no Bairro da Vila Bocaina, no Município 
de Mauá, Estado de São Paulo, CEP: 09310-030 e CONTRA A CLASSIFICAÇÃO, 
HABILITAÇÃO e VENCEDORA a empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA 
EIRELLI, INSCRITA NO CNPJ/MF sob n° 03.949.685/0001-05, estabelecida na Av. 
Capitão João, n° 1.470, no Bairro do Jardim Pilar, no Município de Mauá, Estado de São 
Paulo, CEP: 09360-120 pelos seguintes termos. 

O pregão referenciado foi deflagrado por essa Administração, objetivando a “... 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância 
patrimonial desarmada, nas dependências e instalações da Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e 
equipamentos adequados à execução dos serviços conforme as especificações e 
condições deste Edital e seus Anexos, em especial o Anexo I – Termo de Referência...”, 
bem como todos os demais Anexos que fazem parte integrante da presente licitação. 
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No que concerne aos aspectos jurídicos os quais norteiam o embasamento das decisões 
sobre habilitação, classificação e outras destacam o próprio ato convocatório, que no 
seu preâmbulo explicita os demais Diplomas Legais. Verbis: A licitação será processada 
e julgada sob o regime de empreitada por preço unitário, regida pela Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº 18.014, de 30 de maio de 
2012, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, e pela Lei Complementar nº 155, de 27 
de outubro de 2016, aplicando-se, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e demais normas pertinentes.  

Cabe, ainda, destacar um ponto fundamentais previstos no edital que além de revelar 
a tipologia do pregão prestam a dar os contornos jurídicos relativos ao julgamento 
das propostas. Senão, vejamos: O pregão ser fará realizar licitação na modalidade de  
 PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, satisfeitos todos os termos 
estabelecidos neste ato convocatório. 

No que pertine ao critério de julgamento da proposta deverá ser objetivo, tal como, 
prevê o ato de convocação e o inc. X, do art. 4º da lei 10.520/02. 10.4 O julgamento das 
propostas será pelo critério de MENOR PREÇO POR GRUPO e levará em 
consideração para a aceitabilidade o preço estimado constante do Termo de 
Referência – Anexo I deste edital. Colocados esses parâmetros jurídicos já é tempo 
de dizer que o presente recurso desafia a principal decisão desta Administração, a 
saber:  

1 - Que CLASSIFICOU a empresa AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
PATRIMONIAL EIRELI-ME no presente certame, e que teceremos todos os motivos 
fáticos e jurídicos pelos quais entende que a decisão desta deve ser reformada. 

2 - Que CLASSIFICCOU, HABILITOU e DEU COMO VENCEDORA a empresa SEAL 
SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELLI no presente certame, e que teceremos todos os 
motivos fáticos e jurídicos pelos quais entende que a decisão desta deve ser reformada. 

Posteriormente, cuidaremos das razões pelas quais as empresas AVANZZO 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME e SEAL SEGURANÇA 
ALTERNATIVA EIRELLI não considerou em seus custos várias exigências legais bem 
como está com seus CUSTOS E PREÇOS INEXEQUÍVEIS e COM ERROS PONTUAIS E 
FALTA DE PAGAMENTOS E OBRIGAÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM ÀS 
EXIGÊNCIAS DA CONVENÇÃO COLETIVA E IREMOS PONTUAR TODAS AS 
JUSTIFICATIVAS DE QUE A MESMA NÃO MERECE PROSPERAR. 

Pois bem, atendendo o ato convocatório do dia 11-09-2020 e para uma análise mais 
detalhada de todas as empresas que apresentaram suas PROPOSTAS e se interessaram 
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a participar do presente certame foram DESCLASSIFICADAS AS EMPRESAS: 1 – 
ZANETTI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELLI 1ª (PRIMEIRA) COLOCADA, 2 – 
TOZZI SEGURANÇA PATRIMONIAL 3ª (TERCEIRA) COLOCADA, 3 – ESSENZA 
SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI 5ª (QUINTA) COLOCADA, 4 – AJAX SISTEMAS 
DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI 10ª (DÉCIMA) COLOCADA, 5 – ALBATROZ 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) COLOCADA, 6 – 
TRIBALL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI-EPP 13 ª (DÉCIMA TERCEIRA)  
COLOCADA, 7 – CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15ª (DÉCIMA 
QUINTA) COLOCADA e 8 – FAQUI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 17ª (DÉCIMA 
SÉTIMA) COLOCADA e COM PENDÊNCIAS DE COMPROVANTES AS EMPRESAS 9 – 
HEDGE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI 6ª (SEXTA) COLOCADA, 10 – SEAL 
SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI 7ª (SÉTIMA) COLOCADA e 11 – JUMPER 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELLI 9ª (NONA) COLOCADA. 

Quando deste chamamento e DESCLASSIFICAÇÃO DAS MESMAS, a empresa 
AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME se encontrava na 
2ª (segunda) colocação passou a ser a 1ª (primeira) classificada com o valor de 
(R$966.178,80), a empresa RAGNAR SEGURANÇA EIRELI passou a ser 2ª 
(segunda) classificada com o valor de (R$999.151,56), tendo a empresa HEDGE 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI na 3ª (terceira) classificação com o valor de 
(R$1.042.296,76),  a empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI na 4ª 
(quarta) classificação com o valor de (R$1.044.065,78) e a empresa JUMPER 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI na 5ª (quinta) classificação com 
o valor de (R$1.055.751,84). 

A despeito disso, fazendo uma análise mais profunda DE TODAS AS PROPOSTAS 
APRESENTADAS visto que apenas UMA RODADA DE LANCES QUE FOI DADA e QUASE 
TODAS AS EMPRESAS DECLINARAM VISTO QUE OS MESMOS SE ENCONTRAM NO 
LIMITE DOS CUSTOS, A NÃO SER A EMPRESA SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA 
EIRELI que se encontrava na 4ª (quarta) classificação com o valor de 
(R$1.044.065,78), OU SEJA, EM UMA CLASSIFICAÇÃO MUITO SUPERIOR AO 
PRIMEIRO COLOCADO, DANDO O LANCE DE R$949.000,00 (Novecentos e 
Quarenta e Nove Mil Reais), UMA DIFERENÇA DE MAIS DE 9,10% (Nove vírgula 
dez por cento) de sua proposta apresentada inicialmente, e uma diferença de 
mais de 1,78 (Hum vírgula setenta e oito por cento) da empresa AVANZZO 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELLI-ME que até o presente 
momento se encontrava na primeira colocação. 

Portanto, salientamos que mesmo antes da rodada de lances e após esta, suas 
propostas e planilhas devem ser DESCLASSIFICADAS com os seguintes argumentos: 
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Motivo da Recusa/Desclassificação: Desclassificada POR NÃO ATENDER AO TERMO 
DE REFERÊNCIA – ANEXO I, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO-CCT, 
LEGISLAÇÃO DA CLT, ENCARGOS, BENEFÍCIOS, IMPOSTOS, LEIS FEDERAIS, 
ESTADUAIS E MUNICIPAIS à qual rege o presente certame, bem como e 
principalmente dos direitos e conquistas trabalhistas, tais como a observação 
quanto ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, retenções da 
Previdência Social, Férias, Décimo Terceiro, Adicionais, Reposição de Intervalo 
Intrajornada, assim como todas as demais exigências decorrentes de convenção ou 
acordo coletivo das categorias profissionais envolvidas na execução dos serviços. 

A Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial com a finalidade de 
exercer preventivamente a proteção do patrimônio e das pessoas que se encontram 
nos limites da localidade a ser vigiada, com a efetiva cobertura dos postos relacionados 
nas Tabelas e de Locais bem como dos tipos de postos a serem contratados. 

Este deverá ser executado em conformidade com a legislação aplicável aos serviços de 
segurança e vigilância patrimonial, em especial a Lei Federal nº 7.102/83, alterada 
pelas Leis Federais nos 8.863/94, 9.017/95, 11.718/08 e 13.654/18, e pela Medida 
Provisória nº 2.184-23/01, regulamentada pelos Decretos Federais nos 89.056/83, e 
1.592/95, as Portarias DPF nº 891/99, DPF nº 320/04, DG/DPF nº 3.233/12 e DG/DPF 
nº 3.258/13, bem como o art. 193 da CLT, com a redação dada pela Lei Federal nº 
12.740/12, entre outros atos normativos. 

No ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA constante no presente Edital de Licitações, 
constam várias exigências de como deve ser executado os serviços, bem como 
quantidade de postos, tipo de serviço, endereços, carga horária, materiais, 
equipamentos, veículos, quilometragem rodada, enfim, TODAS AS EXIGÊNCIAS PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ORA SOLICITADOS NO PRESENTE CERTAME. 

 

Vamos DETALHAR ABAIXO todos os MOTIVOS QUE NÃO MERECE MANTER ESTE 
JULGAMENTO SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA AVANZZO SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, PEGANDO COMO EXEMPLO PARA 
INICARMOS O DEBATE O POSTO DE VIGILANTE DIURNO 12 X 36. 

 

1 - QUANTO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ADOTADA PARA ANÁLISE, 
mencionada abaixo e no próprio edital de licitações no seu ANEXO IV, mais 
especificamente na cláusula XVIII. Observar rigorosamente a legislação 
trabalhista e todos os regramentos estabelecidos em Convenção Coletiva da 
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categoria dos profissionais que executarão os serviços objeto da presente 
contratação, remunerando-os corretamente e concedendo-lhes todos os direitos 
e prerrogativas normativas, exigindo, em contrapartida, o cumprimento de 
todas as suas obrigações e deveres.  

Conforme convenção coletiva de trabalho temos: 

TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020 
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SP000021/2020 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 06/01/2020 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR074114/2019 
NÚMERO DO PROCESSO: 46219.025549/2019-71 
DATA DO PROTOCOLO: 18/12/2019 

 
PISOS SALARIAIS E GRATIFICAÇÕES CONSIDERADAS COMO REFERENCIAL DE 
CÁLCULOS. 

Cláusula TERCEIRA da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). 

Grupo A - Área Operacional 
Atividades desenvolvidas com ou sem armamento, com ou sem auxilio de 
dispositivos eletrônicos e/ou informatizados, na proteção de bens patrimoniais, 
pessoas e eventos. 
 
Cargo        Piso   - Gratificação 
I- Vigilante      R$1.597,71 - Sem gratificação 
VII - Vigilante / Líder     R$1.597,71 - 12% 
VIII - Vigilante em Regime de Tempo Parcial R$944,14 - Sem Gratificação 
(até 26 Hs. / Semanais) 
III- Vigilante/Condutor de Veículos Motorizados  R$1.597,71 - 10% 

 
Parágrafo quarto – Enquanto perdurar o pagamento da gratificação de função, 
este valor deverá ser considerado para efeito de cálculo, observada a sua 
proporcionalidade, das verbas trabalhistas e previdenciárias. 
 
2 – CÁLCULO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA FAMILIAR, CONFORME EXIGÊNCIA DA 
CLÁUSULA SÉTIMA DA CONVENÇÃO COLETIVA. 

CLÁUSULA SÉTIMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR 
 
As empresas ficam obrigadas a proporcionar assistência médica hospitalar em caráter 
habitual e permanente, em benefício dos empregados e seus familiares e dependentes 
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legais, assistência médica hospitalar de boa qualidade nas condições previstas na 
ANS – Agência Nacional de Saúde, contratada com operadora de plano de saúde de 
comprovada idoneidade moral e condição funcional estável, mediante contribuição 
prevista no parágrafo quarto abaixo. 
 
Parágrafo primeiro – No contrato da assistência, constarão as garantias do 
atendimento ambulatorial e hospitalar, nos termos do caput. 
 
Parágrafo segundo – A contratação será da responsabilidade exclusiva das empresas, 
que ficam obrigadas a comunicar o Sindicato Profissional da Base Territorial 
fornecendo-lhe uma via do contrato após assinado com a contratada, no qual constará 
no sentido claro, que a assistência atenderá aos usuários e seus beneficiários legais, 
empregados e dependentes. 
 
Parágrafo terceiro – Quando o vigilante for afastado pelo INSS, o convênio médico 
continuará sendo mantido tanto para ele como para os seus dependentes por conta da 
empresa por um período de 90 (noventa dias). 
 
Após este período o convênio será mantido desde que o mesmo efetue o pagamento 
mensal do percentual de sua participação. Se o vigilante atrasar o pagamento por 03 
(três) meses, consecutivos ou não, a empresa poderá cancelar o convênio médico. 
 
Parágrafo quarto - Os empregados, inclusive os administrativos e operacionais, que 
prestam serviços na base territorial dos Sindicatos Profissionais Signatários 
contribuirão para a manutenção da assistência, que se refere o caput, em até 5% 
(cinco por cento) do salário normativo da função do empregado, limitado o 
desconto ao máximo de R$ 95,58 (noventa e cinco reais e cinquenta e oito 
centavos), considerando o titular e um dependente. A partir do segundo dependente, 
o empregado contribuirá com mais 1% (um por cento) do salário normativo de sua 
função por dependente, limitando o desconto em 3% (três por cento), sendo limitado 
ainda o desconto ao máximo de R$ 152,92 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e 
dois centavos), salvo acordo coletivo com o Sindicato da base territorial para autorizar 
desconto superior ao aqui estabelecido, conforme ilustrado abaixo: 
 
Quantidade de pessoas: Desconto: 
Titular 5% do salário normativo da função 
Titular mais um Dependente 5% do salário normativo da função 
Titular mais dois Dependentes 6% do salário normativo da função 
Titular mais três Dependentes 7% do salário normativo da função 
Titular mais quatro Dependentes 8% do salário normativo da função 
Acima do quinto Dependente 8% do salário normativo da função 
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Parágrafo quinto - Fica permitida a substituição do Convênio Médico por cesta 
básica suplementar em espécie ou cartão eletrônico de alimentação, a ser 
fornecida mensalmente, no valor mínimo de R$ 146,79 (cento e quarenta e seis 
reais e setenta e nove centavos), devendo ser descontado do empregado o 
percentual de 5% (cinco por cento) do valor da cesta básica, desde que a 
substituição seja feita mediante  
 
Acordo Coletivo com o respectivo Sindicato Profissional da Base Territorial, precedido 
de autorização dos empregados, reunidos em Assembleia Geral específica, que 
deliberarão sobre a troca. 
 
Parágrafo sexto – Para os trabalhadores pertencentes à base territorial do Sindicato 
dos Vigilantes de Bauru e Região, em decorrência de haver negociação própria e direta 
com cada empresa individualmente, o valor mínimo da Cesta Básica é de R$ 136,61 
(cento e trinta e seis reais e sessenta e um centavos). 
 
Parágrafo sétimo - Nas regiões onde não houver o atendimento da assistência médica 
será obrigatória a substituição por uma cesta básica, nos termos do parágrafo quinto. 
 
Parágrafo oitavo - Na hipótese de haver a opção de substituição do convênio médico 
pela cesta básica suplementar, a entrega do referido benefício deverá ocorrer até o dia 
20 do mês subseqüente ao mês trabalhado. 
 
Parágrafo nono – A prestação da assistência médica e hospitalar, não caracteriza 
verba ou consectário salarial para todos os efeitos legais. 
 
Parágrafo décimo – Será criada uma comissão composta de membros representantes 
da categoria laboral e patronal que terão um prazo de 60 (sessenta) dias a partir da 
assinatura deste Termo Aditivo de Convenção Coletiva, para discutirem uma nova 
formatação e critérios para esta Cláusula. 
 
Parágrafo décimo primeiro - Os valores previstos nos parágrafos quarto, quinto e 
sexto da cláusula terceira do Termo Aditivo registrado sob o nº SP004158/2019 
passam a ser os mesmos dos parágrafos quarto, quinto e sexto desta cláusula, a partir 
de 01/01/2020. 
 
Aí temos uma questão delicada, pois como a empresa AVANZZO SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME oferece uma ASSISTÊNCIA MÉDIA DE 
QUALIDADE PREVISTA NA ANS COM O VALOR DE R$4,14 (Quatro Reais e Catorze 
Centavos) por posto, ou seja, dependendo do caso será cerca de R$2,07 (Dois 
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Reais e Sete Centavos) POR FUNCIONÁRIO / VIGILANTE, mesmo está 
apresentando DECLARAÇÃO QUE SE SUJEITA E ACEITA TODAS E QUAISQUER 
EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS, sendo que inclusive deixou de apresentar algum 
comprovante de que este valor cobre a o convênio com as exigências da ANS. 

PRINCIPALMENTE AGORA COM A QUESTÃO DO COVID-19 EM QUE TODOS 
HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS ESTÃO COM FALTA DE LEITOS. 

Ora caro julgador, como um funcionário de segurança que irá trabalhar 
diretamente com o público não correrá este risco, mesmo com todos os EPI’s. 

É impossível um valor deste, cobrir qualquer convênio médico, este valor nem 
cobre um convênio odontológico, muito menos médico. 

Ressalto também que temos a possibilidade de desconto dos valores em folha 
conforme mencionado chegando até o valor de R$ 95,58 (noventa e cinco reais e 
cinquenta e oito centavos). 

Também tem a possibilidade de substituir este por uma Cesta Básica no valor de 
R$ 146,79 (cento e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), 

Mas, é claro que nos custos apresentados não suporta nenhum gasto destes, 
portanto, a empresa AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-
ME está desrespeitando um direito fundamental que consta em convenção 
coletiva que é a assistência médica e principalmente agora na situação que 
estamos vivendo. 

Fizemos uma pesquisa rápida na região sobre os convênios que são mais baratos 
e chegamos na seguinte relação com uma quantidade relativamente grande de 
funcionários : 

 

FAIXA ETÁRIA Medical Health LifeSP 

0 a 18 R$ 111.36 R$ 83.00 

19 a 23 R$ 111.36 R$ 91.30 

24 a 28 R$ 131.73 R$ 101.00 
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29 a 33 R$ 136.10 R$ 114.90 

34 a 38 R$ 166.16 R$ 128.70 

39 a 43 R$ 180.08 R$ 155.00 

44 a 48 R$ 252.30 R$ 199.30 

49 a 53 R$ 287.10 R$ 268.50 

54 a 58 R$ 443.70 R$ 379.20 

59 ou + R$ 552.45 R$ 463.60 

Portanto caro julgador, como pode uma empresa oferecer um convênio médico 
com o valor de R$2,07 (Dois Reais e Sete Centavos) por funcionário se conforme 
apresentado como exemplo o valor mínimo seria em torno de R$91,30 (Noventa 
e Um Reais e Trinta Centavos) à R$111,36 (Cento e Onze Reais e Trinta e Seis 
Centavos). 

Para a comprovanção de tal gasto, mesmo que a empresa declare que possa 
custear este gasto não tem como diluir este com uma margem tão pequena de 
Custos Indiretos e Lucro, ou seja, com apenas R$0,39 (Trinta e Nove Centavos), 
como provado acima não existe convêno médico com o valor proposto que cobre 
todas as regulamentações e exigências da ANS, e mesmo que caso o teria a 
empresa deverá comprovar através de contrato assinado com os valores 
apresentados para cobertura de seus funcionários, o que claramente através de 
diligência e completamente pertinente para a comprovação de tal. 

 

3 – DOS ENCARGOS SOCIAIS 

Aqui teremos uma explicação sucinta sobre ENCARGOS SOCIAIS, que muitas empresas 
não dão importância, mas o principal é que este são classificados como os custos 
incidentes sobre a folha de pagamento das empresas. 
 
Tais custos são provenientes de leis asseguradas pela Constituição Federal de 
1988, da Consolidação das Leis Trabalhistas, ou mesmo de acordos firmados em 
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convenções coletivas de trabalho, e que variações muito grandes podem 
acarretar problemas para a empresa, o funcionário e o contratante.  
 
Os presentes resumos e exemplos englobam os encargos relativos à contratação de 
serviços com dedicação exclusiva de mão de obra no Estado de São Paulo no 
SEGMENTO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL para trabalhadores 
contratados sob o regime de remuneração mensal.  
 

É importante salientar que a determinação do cálculo dos percentuais dos encargos 
associados ao emprego está amparada em estatísticas específicas do setor para o 
Estado de São Paulo. Nesses termos, as informações extraídas junto ao Ministério da 
Economia, através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem 
como da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), estão enquadradas no código da 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas 8011 – Atividades de Vigilância e 
Segurança Privada. 

Acrescenta-se, ainda, que os encargos estão suportados por dados populacionais 
regionais coletados junto ao IBGE, além de conceitos estabelecidos nas legislações 
previdenciárias, tributárias e na própria legislação de trânsito vigente. 
 
Outro aspecto fundamental deliberado na determinação dos encargos sociais refere-se 
à atribuição de idade mínima de 21 anos para o provimento de todos os postos de 
trabalho envolvidos na prestação do serviço de vigilância. 
 
Perante tais premissas, os Encargos Sociais estão discriminados em seis grupos 
distintos, a saber:  
 
Grupo A – Engloba as obrigações que, por lei, incidem diretamente sobre a folha de 
pagamento das empresas e, como tal, recaem sobre o total da remuneração devida aos 
empregados do setor. Estão contemplados neste grupo a contribuição com a 
Previdência Social, FGTS, Salário-educação, Seguro Contra Riscos e Acidentes4, além de 
recolhimentos para instituições de natureza pública como SESI, SENAI, Incra e Sebrae;  

Grupo B – Refere-se aos custos com a reposição do profissional ausente cujos motivos 
são assegurados por lei, por meio da Constituição Federal de 1988, da Consolidação 
das Leis Trabalhistas ou mesmo de acordos firmados em convenções coletivas de 
trabalho da categoria;  

Grupo C – Abrange o aprovisionamento de abonos legais como 13º salário e abono de 
férias (terço constitucional), que são pagos diretamente ao empregado;  
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Grupo D – Composto pelos custos rescisórios do contrato de trabalho, como o aviso-
prévio indenizado, aviso-prévio trabalhado e respectivas multas do FGTS. 
Acrescentam-se a estes as incidências dos encargos previdenciários e do FGTS;  

Grupo E – Contempla o aprovisionamento de outros encargos sociais devidos ao 
trabalhador, tais como: afastamento maternidade, abono pecuniário e indenização 
adicional;  

Grupo F – Corresponde aos percentuais de reincidência do grupo A sobre os grupos B 
e C.  
 
Nos exemplos a seguir, são apresentados resumos de encargos sociais e trabalhistas 
calculados por tipo de posto e categoria, parâmetros estes que foram obtidos através 
de fontes de informações confiáveis como CADTERC – VOLUME 1 – DATA BASE-
JANEIRO / 2020 – Versão 03 – julho / 20 - Prestação de Serviços de Vigilância e 
Segurança Patrimonial. 

Na sequência iremos discutir ponto a ponto dos percentuais e valores 
apresentados, bem como a INEXEQUIBILIDADE destes para a formulação dos 
preços orçados pela AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-
ME. 

Estes índices dos Encargos Sociais e Provisionamentos dos Montantes (Grupo A, B, C, 
D, E, tem respaldo em várias jurisprudências do MINISTÉRIO PÚBLICO (MPU), 
entendimento do SUPREMOS TRIBUNAL FEDERAL, e ainda do TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO, todos estes citaremos após estas análises. 

ENCARGOS PARA EMPRESA NORMAL 
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ENCARGOS PARA SIMPLES NACIONAL 

 

 

A empresa AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, fez 
uma DECLARAÇÃO FALSA EM SUA PROPOSTA DE QUE OS PREÇOS OFERTADOS 
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CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS E QUE FORAM 
BASEADOS EM “...CONVENÇÃO COLETIVA...”. 

Cito declaração da empresa: 

“...DECLARAMOS que os preços ofertados contemplam todos os custos diretos e 
indiretos referentes ao objeto licitado, inclusive o adicional de periculosidade, 
em percentual de 30%...”. 

Pois bem, caro julgador iremos destacar abaixo a inverdade sobre esta 
declaração e sobre os cálculos legais e reais que devem ser aferidos, analisando 
ponto a ponto do que foi apresentado. 

Tendo como base as planilhas apresentadas, mais especificamente quanto aos 
Módulos 4.2, 4.3, 4.4, e principalmente sobre o Quadro Resumo do Módulo 4 
iremos pontuar. 

 
3.A – 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO foi apresentado pela empresa AVANZZO 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME o percentual de 8,3300%, o 
que não representa o cálculo real deste pagamento feito a todos trabalhadores 
CLT. 
 
Vamos a uma breve explanação sobre o assunto. 
 
O 13º salário foi instituído pela Lei 4.090/62 e pela Lei 4.749/65, regulamentado 
pelo Decreto 57.155/65, as quais dispõem que o pagamento deve ser feito em duas 
parcelas, sendo a primeira, equivalente a 50% do valor a que o empregado tem direito 
até o dia 30 de novembro de cada ano e a segunda, equivalente aos 50% restantes, até 
o dia 20 de dezembro de cada ano. 

A legislação atual estabelece que o pagamento deva ser feito em duas parcelas sendo a 
primeira como adiantamento e a segunda como quitação. Assim, considerando que os 
adiantamentos fossem feitos de forma parcelada (1/12 avos a cada mês), o pagamento 
mensal do décimo terceiro, representaria, em novembro, o equivalente a 91,67% do 
salário, não sendo possível, portanto, efetuar o desconto do valor adiantado na parcela 
final, já que o saldo a ser pago em dezembro como segunda parcela, representaria 
apenas 8,33%. 
 
Conforme súmula do TST, entram também neste cálculo a insalubridade, horas 
extras, intrajornada, remuneração complementar entre outros. E, portanto este 
percentual chega à 9,3303% à 9,3335% por mês. 
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Este percentual está mais que claro na Planilha de Encargos que mencionamos 
acima. 
 
Portanto, conforme demonstrado acima, o percentual informado está incorreto 
do que foi informado e o que realmente tem que ser considerado, inclusive e 
principalmente porque a empresa AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
PATRIMONIAL EIRELI-ME DECLAROU QUE ESTARIA CONTEMPLANDO TODOS OS 
CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, O QUE NA RELIDADE CONFORME DEMONSTRADO 
NÃO É VERDADE. 
 
 
3.B – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PREVISTOS NO SUBMÓDULO 4.1 SOBRE 13° 
(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO foi apresentado pela empresa AVANZZO 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME o percentual de 8,3300%, o 
que não representa o cálculo real deste pagamento feito a todos trabalhadores 
CLT. 
 
Enfim, se o percentual do 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO está ERRADO, 
obviamente que a Incidência dos Encargos Previstos no SUBMÓDULO 4.1 estará 
TOTALMENTE ERRADO, onerando ainda mais os custos e preços finais apresentados, 
não conseguindo compor sua planilha final apresentada. 
 
3.C – Aviso Prévio Indenizado, Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 
e Multa sobre FGTS e Contribuições Sociais sobre o Aviso Prévio Indenizado e 
Multa sobre o FGTYS e Contribuições Sociais sobre Aviso Prévio Trabalhado, foi 
apresentado pela empresa AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 
EIRELI-ME o percentual de 0,04478% o que não representa o cálculo real deste 
pagamento feito a todos trabalhadores CLT. 
 
Vamos a uma breve explanação sobre o assunto. 
 
O Aviso Prévio indenizado trata-se de valor devido ao empregado no caso de o 
empregador rescindir o contrato sem justo motivo e sem lhe conceder aviso 
prévio, conforme disposto no § 1º do art. 487 da CLT.  
 
De acordo com levantamento efetuado nos contratos do STF, cerca de 5% do pessoal é 
demitido pelo empregador, antes do término do contrato de trabalho. Assim a provisão 
necessária será somente para estes empregados, pois os demais receberão o aviso 
prévio trabalhado quando findar o contrato. 
 
Logo a provisão representa:  



 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
RAGNAR SEGURANÇA LTDA – CNPJ nº 30.737.359/0001-07 

ADM: Rua Jurubatuba, 1.350 – Conj. 1113 – Edifício Jurubatuba Empresarial - Centro – São Bernardo do Campo/SP 
Tel: (11) 2381-8395     Fax: (11)2988-3900– E-mail: comercial@ulrik.com.br 

 

 

 
 
 
O Aviso Prévio - Refere-se à indenização de sete dias corridos devida ao empregado 
no caso de o empregador rescindir o contrato sem justo motivo e conceder aviso 
prévio, conforme disposto no art. 488 da CLT. 
 
A Indenização Adicional - Prevista no art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 
1984, assegura ao empregado dispensado sem justa causa nos trinta dias que 
antecederem a convenção salarial o direito à percepção de indenização adicional 
equivalente a um mês de remuneração. 
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Embora prevista na legislação, a sua ocorrência tem sido remota, razão pela qual foi 
estimada em 1% dos empregados durante o ano. 
 
Neste ponto, foi apresentado pela empresa AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
PATRIMONIAL EIRELI-ME o percentual de 0,04478%, os exemplos citados com 
fórmula de cálculo deixaram de ser feitos, e que não daria para a empresa arcar 
com estes gastos, para o segmento de Segurança e Vigilância Patrimonial este 
índice fica entre 2,7240% e 3,7124%%, ou seja uma diferença de mais de 
2,67922% sobre o percentual mínimo. 
 
Inclusive, temos que salientar também às Incidências que foram utilizadas sobre 
este cálculo errado, o que também não supre os custos reais para arcar com 
estas. 
 
Mesmo que a empresa AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 
EIRELI-ME  venha a declarar e informar que este seria os índices de ocorrências 
que a empresa tem, na realidade não temos certeza que este índice condiz com a 
verdade ou realidade da empresa, pois neste segmento conforme informado 
acima as ocorrências remotas destes índices já estão consideradas nos cálculos 
normais deste, ou seja, Vigilância e Segurança Patrimonial. 
 
A empresa deveria apresentar as justificativas com documentos reais de quantos 
Aviso Prévio Indenizado, Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado e 
Multa sobre FGTS e Contribuições Sociais sobre o Aviso Prévio Indenizado e 
Multa sobre o FGTYS e Contribuições Sociais sobre Aviso Prévio Trabalhado 
tiveram em relação ao total de funcionários e em detrimento destas quantidades 
e apresentar relatório com o índice real com quantidades de funcionários 
apresentado, e não apenas em detrimento de uma simples cálculo ou índice 
colocado aleatóriamente, pois como já provado estes não são reais e verídicos 
em relação a legislação pertinente, convenção coletiva e outras exigências, bem 
como cálculos errados, fica aqui uma dúvida muito palpável sobre estes índices 
e valor específico. 
 
Reiteramos a dúvida quanto a empresa AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
PATRIMONIAL EIRELI-ME, que utilizou um percentual e fator de cálculo 
aleatório, baseando em um número, sem comprovação real deste percentual 
considerado, pois se tem este histórico de ocorrências a nosso ver este deve ser 
apresentado, pois como já informamos não condiz com a realidade. 
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Taxas de incidências apresentadas pela empresa AVANZZO SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME não representa o cálculo real destas 
alíquotas e valores, pois como já informado e detalhado acima, estas incidências 
são sobre a planilha total apresentada à qual demonstramos mais que suficiente 
os erros apontados e às alíquotas legais bem abaixo do que deveria ser 
considerado na realidade, tornando este apenas um jogo de números fora da 
realidade e do que é considerado como legal e legítimo, e inclusive com erros 
graves de cálculos o que acaba incindindo sobre o total dos percentuais e valores 
apresentados onerando em muito mais do que informados nos custos e valores 
finais. 
 
3.D – Ausência por Doença e/ou Auxílio Enfermidade foi apresentado pela 
empresa AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME o 
percentual de 0,02022%, o que não representa a realidade deste cálculo. 
 
Vamos a uma breve explanação sobre o assunto. 
 
O auxílio doença ou auxílio enfermidade é um benefício por incapacidade, devido para 
aqueles segurados que possuem no mínimo 12 contribuições mensais (período de 
carência estabelecido pela legislação), bem como incapacidade para o trabalho por 
período superior a 15 dias consecutivos, para os segurados empregados. Para os 
demais segurados, o auxílio doença será devido a contar da data do início da 
incapacidade. 
 
Outrossim, caso o segurado empregado esteja afastado de suas atividades por período 
superior a 30 dias consecutivos, e somente então ingressa com pedido administrativo 
de auxílio doença, o benefício será devido a partir da data de entrada do requerimento. 
 
Vale salientar, que também constitui um requisito para a concessão do benefício, a 
qualidade de segurado. Esta, configura-se na manutenção pelo segurado, de suas 
contribuições ao regime geral de previdência. 
 
Temos várias legislações a respeito desta matéria como a Lei 8.213/91 em seus 
diversos artigos, Lei 13.846/2019 que instituiu a Revisão do Programa de Benefícios, 
o Decreto 3.048/99 que também regula a matéria, da Instrução Normativa nº 77 do 
INSS. 
 
Aqueles segurados que receberam o auxílio doença acidentário ou auxílio enfermidade, 
gozarão de estabilidade no emprego, pelo período de 12 meses após a cessação do 
benefício, nos termos do art. 118 da Lei 8.213/91. Desta forma, neste interregno, o 
segurado empregado não poderá ser demitido da empresa. 
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Além disso, o auxílio doença / enfermidade independe de carência. Isto é, ao contrário 
do auxílio doença comum, no qual são exigidos 12 contribuições mensais, no auxílio 
doença acidentário o segurado fará jus ao benefício, sem precisar de período mínimo 
de contribuições (art. 26, II, Lei 8.213/91). 
 
Com a Reforma homologada, esse benefício começou a sofrer alterações, mas é feita a 
média de 100% de todos os seus salários a partir de julho de 1994. Aplica-se a alíquota 
de 91%. O limite do valor será a média dos últimos doze salários de contribuição. O 
valor final é Renda Mensal Inicial (RMI), que não poderá ser menor do que um salário 
mínimo. 
 
Temos abaixo um exemplo do método aplicado neste tipo de cálculo. 
 

 
 
O percentual CORRETO conforme ora demonstrado é de 1,5326%. 
 
Portanto, conforme demonstrado acima, o percentual informado está incorreto, 
E MESMO QUE A EMPRESA AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 
EIRELI-ME, o que realmente apenas apresenta um jogo de números para 
equalização de sua proposta. 
 
3.E – Licença Paternidade foi apresentado pela empresa AVANZZO SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME o percentual de 0,03996%, o que 
novamente não tendo nenhuma lógica para este percentual. 
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Vamos a uma breve explanação sobre o assunto. 
 
A licença paternidade é direito garantido inicialmente pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), no artigo 473, III, que prevê que o trabalhador poderá faltar por um 
dia, sem prejuízo do salário, durante a primeira semana após o nascimento do filho. 
 
Em 1988 a Constituição Federal passou a prever o direito à licença paternidade no 
art. 7º, XIX, e as suas disposições transitórias regularam o prazo de 5 dias, no 
artigo 10, § 1º. 
Trata-se de licença remunerada, motivo pelo qual o empregado não terá prejuízos ou 
descontos salariais durante o período. Para solicitar, o empregado deverá comunicar 
o nascimento ao empregador e, quando possível, apresentar a certidão de nascimento 
para comprovar. 
 
Quando foi prevista a licença paternidade, a lei não deixou clara a possibilidade de 
aplicação nos casos de adoção. Contudo, as decisões judiciais têm entendido que não 
há diferença entre a paternidade biológica ou adotiva para fins de concessão da 
licença. 
 
Isso acontece porque essa licença não é apenas direito do trabalhador: é também 
direito da criança ser amparada e desfrutar dos cuidados paternos. 
 
A lei não deixa claro a forma de contagem de prazo. Por regra, conta-se em dias 
corridos, mas por ser licença remunerada, deve ter início em dia útil. 
 
Se o nascimento acontecer nos dias que antecedem as férias, deverá ser concedida a 
licença de 5 dias, e somente no 6º dia as férias terão início. 
 
Ainda, caso o nascimento ocorra durante as férias, e os 5 dias de licença 
ultrapassarem o fim do período, a licença deverá ser concedida e o empregado 
retornará ao trabalho após 5 dias da data do nascimento da criança. 
 
Sempre que possível, é importante verificar se há alguma previsão sobre a licença 
paternidade em norma coletiva, que pode regulamentar a forma de contagem e outras 
regras específicas. 
 
Em 2016, por meio da Lei nº 13.257/16, passou a existir a possibilidade de 
prorrogação do prazo da licença paternidade em 15 dias, totalizando 20 dias. 
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Temos abaixo um exemplo do método aplicado no cálculo sobre a Licença 
Paternidade. 
 

 
 
O percentual CORRETO conforme ora demonstrado é de 0,0734%. 
 
Portanto, conforme demonstrado acima, o percentual informado está incorreto 
do que foi informado e o que realmente deve ser considerado para este tipo de 
cálculo, tendo novamente mais um percentual abaixo do que deverá ser 
considerado. 
 
 
3.F – Ausências Legais / Ausência por Acidente de Trabalho foi apresentado pela 
empresa AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME o 
percentual de 0,012036% E 0,010111% RESPECTIVAMENTE, o que não 
representa o cálculo real deste encargo e benefício feito a todos trabalhadores 
CLT. 
 
Vamos a uma breve explanação sobre o assunto. 
 
As Faltas Justificadas são as ausências ao trabalho asseguradas ao empregado 
pelo art. 473 da CLT (morte de cônjuge, ascendente, descendente; casamento; 
nascimento de filho; doação de sangue; alistamento eleitoral; serviço militar; 
comparecer a juízo). 
 
De acordo com dados estatísticos do IBGE, cada empregado falta um dia por ano, a esse 
título. 
 
Temos abaixo um exemplo do método aplicado para este tipo de cálculo. 
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O percentual CORRETO conforme ora demonstrado é de 0,9073%. 
 
O Acidente de Trabalho está amparado no artigo 27 do Decreto nº 89.312, de 
23/01/84, obriga o empregador a assumir o ônus financeiro pelo prazo de 15 dias, no 
caso de acidente de trabalho previsto no art. 131 da CLT. 
 
De acordo com os números mais recentes apresentados pelo Ministério da Previdência 
de Assistência Social, baseados em informações prestadas pelos empregadores, por 
meio da GFIP, 0,78% (zero vírgula setenta e oito por cento) dos empregados se 
acidentam no ano. 
 
Temos abaixo um exemplo do método aplicado para este tipo de cálculo. 
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O percentual CORRETO conforme ora demonstrado é de 0,0300%. 
 
Somando os dois percentuais de cálculo mesmo como exemplos legais não é 
compreensível a empresa AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 
EIRELI-ME possa ter utilizado o percentual tão baixo de cálculo como 0,012036% 
E 0,010111% o que na realidade teríamos uma diferença de 0,915153%, ou seja, 
cerca de quase 1% (um) por cento do total informado. 
 
Novamente caro julgador, temos mais um problema de índice e cálculo incorreto 
de acordo com a legislação pertinente, o que interfere diretamente nos custos e 
preços totais apresentados. 
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Novamente, a empresa AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 
EIRELI-ME, utilizou um percentual e fator de cálculo errado, o que realmente 
apenas apresenta um jogo de números para adequação dos preços apresentados 
em sua Planilha e Proposta de uma forma geral. 
 
3.G – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO SUBMÓDULO 4.1 SOBRE O CUSTO DE 
REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE foi apresentado pela empresa AVANZZO 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME o percentual BEM ABAIXO 
do que deveria ser considerado, afinal esta incidência está formulada 
diretamente sobre a incidência do custo de reposição do profissional ausente, e 
como os índices estão ERRADOS logicamente este índice estará calculado 
erroneamente. 
 
E, PRINCIPALMENTE QUANTO A ESTE TIPO DE POSTO E DOS OUTROS QUE 
APRESENTARAM NA PROPOSTA E PLANILHAS. 
 
3.H – ÍTEM 4.6 – COBERTURA DE INTERVALO DESCANSO E REFEIÇÃO, que foi 
apresentado pela empresa AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 
EIRELI-ME O VALOR FIXO PARA TODAS AS FUNÇÕES E JORNADAS DE R$100,00 
(CEM REAIS). 
 
Pois bem caro julgador, vamos DEMONSTRR E DETALHAR CLARAMENTE COMO É 
CALCULADO E FEITO ESTE CUSTO, VISTO QUE É MUITO RELEVANTE NA 
COMPOSIÇÃO FINAL DE TODOS OS CARGOS, JORNADAS E FUNÇÕES. 
 
CÁLCULO SOBRE O PAGAMENTO DA INTRAJORNADA: Artigo 71 da CLT. 

A EMPRESA AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, 
APUROU O PAGAMENTO DA COBERTURA DE INTERVALO INTRAJORNADA, MAS 
EXISTE ERRO SEVERO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS EM SEUS CUSTOS NO 
PAGAMENTO DESTE (ARTIGO 71 DA CLT), QUE DETERMINA A LEI, OU SEJA, SEUS 
CUSTOS ESTÃO ERRADOS CONFORME DEMONSTRAREMOS A SEGUIR: 

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é 
obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual 
será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em 
contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas. 

§ 1º - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um 
intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas. 
 
§ 2º - Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. 



 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
RAGNAR SEGURANÇA LTDA – CNPJ nº 30.737.359/0001-07 

ADM: Rua Jurubatuba, 1.350 – Conj. 1113 – Edifício Jurubatuba Empresarial - Centro – São Bernardo do Campo/SP 
Tel: (11) 2381-8395     Fax: (11)2988-3900– E-mail: comercial@ulrik.com.br 

 
§ 3º O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por 
ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de 
Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende 
integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os 
respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas 
suplementares. 
 
§ 4o A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para 
repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de 
natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% 
(cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. 
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência) 
 
§ 5o O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e/ou fracionado, e aquele 
estabelecido no § 1o poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o término da 
primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em 
convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das 
condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, 
cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos 
rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a 
remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. 
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência). 
 
O cálculo da cobertura do intervalo para alimentação e repouso (Inter.Intra) leva em 
consideração o número de horas e dias de reposição, bem como o salário-base do 
repositor acrescido de adicionais, uniformes, equipamentos e benefícios. Inter. Intra= 
(Rem + Benef + Ins. Div + Enc. Sociais) CHTEM × DETM. 
 
Onde: 
Rem: Composição da remuneração; 
Benef: Benefícios mensais e diários; 
Ins. Div: Insumos diversos; 
Enc Sociais: Encargos sociais e trabalhistas; 
CHTEM: Cargo horária efetivamente trabalhada; 
DETM: Dias efetivamente trabalhados. 
 
Novamente caro julgador, a empresa AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
PATRIMONIAL EIRELI-ME, não apresentou o cálculo exato para compor este 
pagamento, visto que esta obrigatoriedade aumenta expressivamente o custo 
total de sua proposta, e o custo e gasto mencionado em sua planilha está 
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totalmente irregular, pois conforme consta no edital e na lei deve ser 
considerado o pagamento deste reflexo integralmente. 
 
Vejamos abaixo os exemplos do cálculo correto dos custos da empresa AVANZZO 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME DEVERIA APRESENTAR E 
SER CONSIDERADO. 
 
VIGILANTE DIURNO NA ESCALA 12 X 36 – VALOR CONSIDERADO = R$100,00 (Cem 
Reais) 
 
VALOR CORRETO PELA FÓRMULA DE CÁLCULO APRESENTADA = (Rem + Benef + 
Ins. Div + Enc. Sociais) CHTEM × DETM. = R$324,47 (Trezentos e Vinte e Quatro 
Reais e Quarenta e Sete Centavos). 
 
Ou seja, uma diferença de R$224,47 (Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta 
e Sete Centavos). 
 
VIGILANTE NOTURNO NA ESCALA 12 X 36 – VALOR CONSIDERADO = R$100,00 
(Cem Reais) 
 
VALOR CORRETO PELA FÓRMULA DE CÁLCULO APRESENTADA = (Rem + Benef + 
Ins. Div + Enc. Sociais) CHTEM × DETM. = R$384,76 (Trezentos e Oitenta e Quatro 
Reais e Setenta e Seis Centavos). 
 
Ou seja, uma diferença de R$284,76 (Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta 
e Seis Centavos). 
 
VIGILANTE LÍDER DIURNO NA ESCALA 12 X 36 – VALOR CONSIDERADO = 
R$100,00 (Cem Reais) 
 
VALOR CORRETO PELA FÓRMULA DE CÁLCULO APRESENTADA = (Rem + Benef + 
Ins. Div + Enc. Sociais) CHTEM × DETM. = R$350,99 (Trezentos e Cinquenta Reais 
e Noventa e Nove Centavos). 
 
Ou seja, uma diferença de R$250,99 (Duzentos e Cinquenta Reais e Noventa e 
Nove Centavos). 
 
 
VIGILANTE LÍDER NOTURNO NA ESCALA 12 X 36 – VALOR CONSIDERADO = 
R$100,00 (Cem Reais) 
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VALOR CORRETO PELA FÓRMULA DE CÁLCULO APRESENTADA = (Rem + Benef + 
Ins. Div + Enc. Sociais) CHTEM × DETM. = R$416,84 (Quatrocentos e Dezesseis 
Reais e Oitenta e Quatro Centavos). 
 
Ou seja, uma diferença de R$316,84 (Trezentos e Dezesseis Reais e Oitenta e 
Quatro Centavos). 
 
Enfim, entre todos os demais postos que devem ser considerados com esta 
fórmula de cálculo para a execução dos serviços em questão. 
 
Importante RESSALTAR que estas diferenças de valores demonstrados é só sobre 
o UNITÁRIO DE CADA POSTO, se for MULTIPLICAR ESTES PELA QUANTIDADE DE 
FUNCIONÁRIOS DARÁ UMA DIFERENÇA ENORME NO TOTAL APRESENTADO, 
SENDO MAIS QUE COMPROVADO A INEXEQUIBILIDADE DESTES. 
 
Também é FUNDAMENTAL A ANÁLISE DESTA com base na DIFERENÇA A MENOR 
DOS ENCARGOS SOCIAIS APRESENTADOS que FOI DEMONSTRADO EM DIVERSOS 
ITENS COM JUSTIFICATIVAS, ANÁLISES E FÓRMULA DE CÁLCULOS, 
AUMENTANDO E ONERANDO AINDA MAIS OS PREÇOS PRATICADOS, 
CONFIRMANDO A INEXEQUIBILIDADE DESTES, e mesmo que a empresa queria 
RETIFICAR A PLANILHA NÃO IRÁ CONSEGUIR. 
 
Novamente, a empresa AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 
EIRELI-ME, utilizou DE VALORES ALEATÓRIOS SEM NENHUM FUNDAMENTO 
LEGAL PARA CONSIDERAR OS VALORES APRESENTADOS, o que realmente apenas 
apresenta um jogo de números para adequação dos preços apresentados em sua 
Planilha e Proposta de uma forma geral. 
 
Por tudo o apontado é mais que o suficiente para DESCONSIDERAR A PROPOSTA 
EM QUESTÃO E DESCLASSIFICÁ-LA SUMARIAMENTE, pois NÃO ATENDEU UMA 
EXIGÊNCIA MÍNIMA OBRIGATÓRIA DE PAGAMENTO DE TODOS OS PERCENTUAIS 
E VALORES APONTADOS. 

São muitos percentuais, valores e totais que não foram colocados nos custos e 
que apenas foi demonstrado o detalhamento de apenas 1 (um) tipo de posto de 
trabalho, e se fomos DETALHAR TODOS OS TIPOS DE POSTOS, SERVIÇOS E 
FUNÇÕES ESTE RECURSO DARIA UM LIVRO, BEM COMO A DIFERENÇA DE 
VALORES CHEGARIA COM CERTEZA A MILHARES DE REAIS.  
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ADEMAIS VALE RESSALTAR QUE EXISTE VÁRIAS JURISPRUDÊNCIAS A RESPEITO 
DESTES PAGAMENTO, PERCENTUAIS E ADICIONAIS EM QUE OS TRIBUNAIS TEM 
MANTIDO TODAS CAUSAS FAVORÁVEIS AOS TRABALHADORES, E A ESTE 
RESPEITO TANTO A EMPRESA CONTRATADA COMO O CONTRANTE É CO-
RESPONSÁVEL NESTES PROCESSOS TRABALHISTAS. 

A empresa AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME está 
considerando em seu custo um valor INEXEQUÍVEL para comportar TODOS estes 
gastos. 

Não obstante disso deixou claramente de cumprir a legislação vigente, 
Convenção Coletiva, CLT, tanto no recolhimento dos encargos sociais reais a que 
todos os trabalhados CLT tem direito, descumprindo claramente todos os artigos 
já mencionados. 
 
Vamos DETALHAR AGORA todos os MOTIVOS QUE NÃO MERECE MANTER ESTE 
JULGAMENTO SOBRE A CLASSIFICAÇÃO, HABILITAÇÃO E COMO VECEDORA A 
EMPRESA SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI PEGANDO COMO EXEMPLO 
PARA INICARMOS O DEBATE O POSTO DE VIGILANTE DIURNO 12 X 36. 

 
1 – CÁLCULO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA FAMILIAR, CONFORME EXIGÊNCIA DA 
CLÁUSULA SÉTIMA DA CONVENÇÃO COLETIVA. 

CLÁUSULA SÉTIMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR 
 
As empresas ficam obrigadas a proporcionar assistência médica hospitalar em caráter 
habitual e permanente, em benefício dos empregados e seus familiares e dependentes 
legais, assistência médica hospitalar de boa qualidade nas condições previstas na 
ANS – Agência Nacional de Saúde, contratada com operadora de plano de saúde de 
comprovada idoneidade moral e condição funcional estável, mediante contribuição 
prevista no parágrafo quarto abaixo. 
 
Parágrafo primeiro – No contrato da assistência, constarão as garantias do 
atendimento ambulatorial e hospitalar, nos termos do caput. 
 
Parágrafo segundo – A contratação será da responsabilidade exclusiva das empresas, 
que ficam obrigadas a comunicar o Sindicato Profissional da Base Territorial 
fornecendo-lhe uma via do contrato após assinado com a contratada, no qual constará 
no sentido claro, que a assistência atenderá aos usuários e seus beneficiários legais, 
empregados e dependentes. 
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Parágrafo terceiro – Quando o vigilante for afastado pelo INSS, o convênio médico 
continuará sendo mantido tanto para ele como para os seus dependentes por conta da 
empresa por um período de 90 (noventa dias). 
 
Após este período o convênio será mantido desde que o mesmo efetue o pagamento 
mensal do percentual de sua participação. Se o vigilante atrasar o pagamento por 03 
(três) meses, consecutivos ou não, a empresa poderá cancelar o convênio médico. 
 
Parágrafo quarto - Os empregados, inclusive os administrativos e operacionais, que 
prestam serviços na base territorial dos Sindicatos Profissionais Signatários 
contribuirão para a manutenção da assistência, que se refere o caput, em até 5% 
(cinco por cento) do salário normativo da função do empregado, limitado o 
desconto ao máximo de R$ 95,58 (noventa e cinco reais e cinquenta e oito 
centavos), considerando o titular e um dependente. A partir do segundo dependente, 
o empregado contribuirá com mais 1% (um por cento) do salário normativo de sua 
função por dependente, limitando o desconto em 3% (três por cento), sendo limitado 
ainda o desconto ao máximo de R$ 152,92 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e 
dois centavos), salvo acordo coletivo com o Sindicato da base territorial para autorizar 
desconto superior ao aqui estabelecido, conforme ilustrado abaixo: 
 
Quantidade de pessoas: Desconto: 
Titular 5% do salário normativo da função 
Titular mais um Dependente 5% do salário normativo da função 
Titular mais dois Dependentes 6% do salário normativo da função 
Titular mais três Dependentes 7% do salário normativo da função 
Titular mais quatro Dependentes 8% do salário normativo da função 
Acima do quinto Dependente 8% do salário normativo da função 
 
Parágrafo quinto - Fica permitida a substituição do Convênio Médico por cesta 
básica suplementar em espécie ou cartão eletrônico de alimentação, a ser 
fornecida mensalmente, no valor mínimo de R$ 146,79 (cento e quarenta e seis 
reais e setenta e nove centavos), devendo ser descontado do empregado o 
percentual de 5% (cinco por cento) do valor da cesta básica, desde que a 
substituição seja feita mediante  
 
Acordo Coletivo com o respectivo Sindicato Profissional da Base Territorial, precedido 
de autorização dos empregados, reunidos em Assembleia Geral específica, que 
deliberarão sobre a troca. 
 
Parágrafo sexto – Para os trabalhadores pertencentes à base territorial do Sindicato 
dos Vigilantes de Bauru e Região, em decorrência de haver negociação própria e direta 
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com cada empresa individualmente, o valor mínimo da Cesta Básica é de R$ 136,61 
(cento e trinta e seis reais e sessenta e um centavos). 
 
Parágrafo sétimo - Nas regiões onde não houver o atendimento da assistência médica 
será obrigatória a substituição por uma cesta básica, nos termos do parágrafo quinto. 
 
Parágrafo oitavo - Na hipótese de haver a opção de substituição do convênio médico 
pela cesta básica suplementar, a entrega do referido benefício deverá ocorrer até o dia 
20 do mês subseqüente ao mês trabalhado. 
 
Parágrafo nono – A prestação da assistência médica e hospitalar, não caracteriza 
verba ou consectário salarial para todos os efeitos legais. 
 
Parágrafo décimo – Será criada uma comissão composta de membros representantes 
da categoria laboral e patronal que terão um prazo de 60 (sessenta) dias a partir da 
assinatura deste Termo Aditivo de Convenção Coletiva, para discutirem uma nova 
formatação e critérios para esta Cláusula. 
 
Parágrafo décimo primeiro - Os valores previstos nos parágrafos quarto, quinto e 
sexto da cláusula terceira do Termo Aditivo registrado sob o nº SP004158/2019 
passam a ser os mesmos dos parágrafos quarto, quinto e sexto desta cláusula, a partir 
de 01/01/2020. 
 
Aí temos uma questão delicada, pois como a empresa SEAL SEGURANÇA 
ALTERNATIVA EIRELI oferece uma ASSISTÊNCIA MÉDIA DE QUALIDADE 
PREVISTA NA ANS COM O VALOR DE R$18,11 (Dezoito Reais e Onze Centavos) por 
posto, ou seja, dependendo do caso será cerca de R$9,055 (Nove Reais e Cinco 
Centavos) POR FUNCIONÁRIO / VIGILANTE, mesmo está apresentando 
DECLARAÇÃO QUE SE SUJEITA E ACEITA TODAS E QUAISQUER EXIGÊNCIAS 
EDITALÍCIAS, sendo que inclusive deixou de apresentar algum comprovante de 
que este valor cobre a o convênio com as exigências da ANS. 

PRINCIPALMENTE AGORA COM A QUESTÃO DO COVID-19 EM QUE TODOS 
HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS ESTÃO COM FALTA DE LEITOS. 

Ora caro julgador, como um funcionário de segurança que irá trabalhar 
diretamente com o público não correrá este risco, mesmo com todos os EPI’s. 

É impossível um valor deste, cobrir qualquer convênio médico, este valor nem 
cobre um convênio odontológico, muito menos médico. 
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Ressalto também que temos a possibilidade de desconto dos valores em folha 
conforme mencionado chegando até o valor de R$ 95,58 (noventa e cinco reais e 
cinquenta e oito centavos). 

Também tem a possibilidade de substituir este por uma Cesta Básica no valor de 
R$ 146,79 (cento e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), 

Mas, é claro que nos custos apresentados não suporta nenhum gasto destes, 
portanto, a empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI está 
desrespeitando um direito fundamental que consta em convenção coletiva que é 
a assistência médica e principalmente agora na situação que estamos vivendo. 

Fizemos uma pesquisa rápida na região sobre os convênios que são mais baratos 
e chegamos na seguinte relação com uma quantidade relativamente grande de 
funcionários : 

 

FAIXA ETÁRIA Medical Health LifeSP 

0 a 18 R$ 111.36 R$ 83.00 

19 a 23 R$ 111.36 R$ 91.30 

24 a 28 R$ 131.73 R$ 101.00 

29 a 33 R$ 136.10 R$ 114.90 

34 a 38 R$ 166.16 R$ 128.70 

39 a 43 R$ 180.08 R$ 155.00 

44 a 48 R$ 252.30 R$ 199.30 

49 a 53 R$ 287.10 R$ 268.50 

54 a 58 R$ 443.70 R$ 379.20 
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59 ou + R$ 552.45 R$ 463.60 

Portanto caro julgador, como pode uma empresa oferecer um convênio médico 
com o valor de R$9,055 (Nove Reais e Cinco Centavos) por funcionário se 
conforme apresentado como exemplo o valor mínimo seria em torno de R$91,30 
(Noventa e Um Reais e Trinta Centavos) à R$111,36 (Cento e Onze Reais e Trinta 
e Seis Centavos). 

Para a comprovanção de tal gasto, mesmo que a empresa declare que possa 
custear este gasto não tem como diluir este com uma margem tão pequena de 
Custos Indiretos e Lucro, ou seja, com apenas R$0,39 (Trinta e Nove Centavos), 
como provado acima não existe convênio médico com o valor proposto que cobre 
todas as regulamentações e exigências da ANS, e mesmo que caso o teria a 
empresa deverá comprovar através de contrato assinado com os valores 
apresentados para cobertura de seus funcionários, o que claramente através de 
diligência e completamente pertinente para a comprovação de tal. 

 

2 – DOS ENCARGOS SOCIAIS 

Aqui teremos uma explicação sucinta sobre ENCARGOS SOCIAIS, que muitas empresas 
não dão importância, mas o principal é que este são classificados como os custos 
incidentes sobre a folha de pagamento das empresas. 
 
Tais custos são provenientes de leis asseguradas pela Constituição Federal de 
1988, da Consolidação das Leis Trabalhistas, ou mesmo de acordos firmados em 
convenções coletivas de trabalho, e que variações muito grandes podem 
acarretar problemas para a empresa, o funcionário e o contratante.  
 
Os presentes resumos e exemplos englobam os encargos relativos à contratação de 
serviços com dedicação exclusiva de mão de obra no Estado de São Paulo no 
SEGMENTO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL para trabalhadores 
contratados sob o regime de remuneração mensal.  
 

É importante salientar que a determinação do cálculo dos percentuais dos encargos 
associados ao emprego está amparada em estatísticas específicas do setor para o 
Estado de São Paulo. Nesses termos, as informações extraídas junto ao Ministério da 
Economia, através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem 
como da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), estão enquadradas no código da 
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Classificação Nacional de Atividades Econômicas 8011 – Atividades de Vigilância e 
Segurança Privada. 

Acrescenta-se, ainda, que os encargos estão suportados por dados populacionais 
regionais coletados junto ao IBGE, além de conceitos estabelecidos nas legislações 
previdenciárias, tributárias e na própria legislação de trânsito vigente. 
 
Outro aspecto fundamental deliberado na determinação dos encargos sociais refere-se 
à atribuição de idade mínima de 21 anos para o provimento de todos os postos de 
trabalho envolvidos na prestação do serviço de vigilância. 
 
Perante tais premissas, os Encargos Sociais estão discriminados em seis grupos 
distintos, a saber:  
 
Grupo A – Engloba as obrigações que, por lei, incidem diretamente sobre a folha de 
pagamento das empresas e, como tal, recaem sobre o total da remuneração devida aos 
empregados do setor. Estão contemplados neste grupo a contribuição com a 
Previdência Social, FGTS, Salário-educação, Seguro Contra Riscos e Acidentes4, além de 
recolhimentos para instituições de natureza pública como SESI, SENAI, Incra e Sebrae;  

Grupo B – Refere-se aos custos com a reposição do profissional ausente cujos motivos 
são assegurados por lei, por meio da Constituição Federal de 1988, da Consolidação 
das Leis Trabalhistas ou mesmo de acordos firmados em convenções coletivas de 
trabalho da categoria;  

Grupo C – Abrange o aprovisionamento de abonos legais como 13º salário e abono de 
férias (terço constitucional), que são pagos diretamente ao empregado;  

Grupo D – Composto pelos custos rescisórios do contrato de trabalho, como o aviso-
prévio indenizado, aviso-prévio trabalhado e respectivas multas do FGTS. 
Acrescentam-se a estes as incidências dos encargos previdenciários e do FGTS;  

Grupo E – Contempla o aprovisionamento de outros encargos sociais devidos ao 
trabalhador, tais como: afastamento maternidade, abono pecuniário e indenização 
adicional;  

Grupo F – Corresponde aos percentuais de reincidência do grupo A sobre os grupos B 
e C.  
 
Nos exemplos a seguir, são apresentados resumos de encargos sociais e trabalhistas 
calculados por tipo de posto e categoria, parâmetros estes que foram obtidos através 
de fontes de informações confiáveis como CADTERC – VOLUME 1 – DATA BASE-
JANEIRO / 2020 – Versão 03 – julho / 20 - Prestação de Serviços de Vigilância e 
Segurança Patrimonial. 
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Na sequência iremos discutir ponto a ponto dos percentuais e valores 
apresentados, bem como a INEXEQUIBILIDADE destes para a formulação dos 
preços orçados pela SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI. 

Estes índices dos Encargos Sociais e Provisionamentos dos Montantes (Grupo A, B, C, 
D, E, tem respaldo em várias jurisprudências do MINISTÉRIO PÚBLICO (MPU), 
entendimento do SUPREMOS TRIBUNAL FEDERAL, e ainda do TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO, todos estes citaremos após estas análises. 

ENCARGOS PARA EMPRESA NORMAL 
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ENCARGOS PARA SIMPLES NACIONAL 

 

 

A empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI, fez uma DECLARAÇÃO 
FALSA EM SUA PROPOSTA DE QUE OS PREÇOS OFERTADOS CONTEMPLAM TODOS 
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OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS E QUE FORAM BASEADOS EM “...CONVENÇÃO 
COLETIVA...”. 

Cito declaração da empresa: 

“...DECLARAMOS que os preços ofertados contemplam todos os custos diretos e 
indiretos referentes ao objeto licitado, inclusive o adicional de periculosidade, 
em percentual de 30%...”. 

Pois bem, caro julgador iremos destacar abaixo a inverdade sobre esta 
declaração e sobre os cálculos legais e reais que devem ser aferidos, analisando 
ponto a ponto do que foi apresentado. 

Tendo como base as planilhas apresentadas, mais especificamente quanto aos 
Módulos 4.2, 4.3, 4.4, e principalmente sobre o Quadro Resumo do Módulo 4 
iremos pontuar. 

 
2.A – 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO foi apresentado pela empresa SEAL 
SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI o percentual de 8,3302%, o que não 
representa o cálculo real deste pagamento feito a todos trabalhadores CLT. 
 
Vamos a uma breve explanação sobre o assunto. 
 
O 13º salário foi instituído pela Lei 4.090/62 e pela Lei 4.749/65, regulamentado 
pelo Decreto 57.155/65, as quais dispõem que o pagamento deve ser feito em duas 
parcelas, sendo a primeira, equivalente a 50% do valor a que o empregado tem direito 
até o dia 30 de novembro de cada ano e a segunda, equivalente aos 50% restantes, até 
o dia 20 de dezembro de cada ano. 

A legislação atual estabelece que o pagamento deva ser feito em duas parcelas sendo a 
primeira como adiantamento e a segunda como quitação. Assim, considerando que os 
adiantamentos fossem feitos de forma parcelada (1/12 avos a cada mês), o pagamento 
mensal do décimo terceiro, representaria, em novembro, o equivalente a 91,67% do 
salário, não sendo possível, portanto, efetuar o desconto do valor adiantado na parcela 
final, já que o saldo a ser pago em dezembro como segunda parcela, representaria 
apenas 8,33%. 
 
Conforme súmula do TST, entram também neste cálculo a insalubridade, horas 
extras, intrajornada, remuneração complementar entre outros. E, portanto este 
percentual chega à 9,3303% à 9,3335% por mês. 
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Este percentual está mais que claro na Planilha de Encargos que mencionamos 
acima. 
 
Portanto, conforme demonstrado acima, o percentual informado está incorreto 
do que foi informado e o que realmente tem que ser considerado, inclusive e 
principalmente porque a empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI 
DECLAROU QUE ESTARIA CONTEMPLANDO TODOS OS CUSTOS DIRETOS E 
INDIRETOS, O QUE NA RELIDADE CONFORME DEMONSTRADO NÃO É VERDADE. 
 
 
2.B – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PREVISTOS NO SUBMÓDULO 4.1 SOBRE 13° 
(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO foi apresentado pela empresa SEAL SEGURANÇA 
ALTERNATIVA EIRELI o percentual de 8,3300%, o que não representa o cálculo 
real deste pagamento feito a todos trabalhadores CLT. 
 
Enfim, se o percentual do 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO está ERRADO, 
obviamente que a Incidência dos Encargos Previstos no SUBMÓDULO 4.1 estará 
TOTALMENTE ERRADO, onerando ainda mais os custos e preços finais apresentados, 
não conseguindo compor sua planilha final apresentada. 
 
2.C – Aviso Prévio Indenizado, Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 
e Multa sobre FGTS e Contribuições Sociais sobre o Aviso Prévio Indenizado e 
Multa sobre o FGTS e Contribuições Sociais sobre Aviso Prévio Trabalhado, foi 
apresentado pela empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI o percentual 
de 0,04478% o que não representa o cálculo real deste pagamento feito a todos 
trabalhadores CLT. 
 
Vamos a uma breve explanação sobre o assunto. 
 
O Aviso Prévio indenizado trata-se de valor devido ao empregado no caso de o 
empregador rescindir o contrato sem justo motivo e sem lhe conceder aviso 
prévio, conforme disposto no § 1º do art. 487 da CLT.  
 
De acordo com levantamento efetuado nos contratos do STF, cerca de 5% do pessoal é 
demitido pelo empregador, antes do término do contrato de trabalho. Assim a provisão 
necessária será somente para estes empregados, pois os demais receberão o aviso 
prévio trabalhado quando findar o contrato. 
 
Logo a provisão representa:  
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O Aviso Prévio - Refere-se à indenização de sete dias corridos devida ao empregado 
no caso de o empregador rescindir o contrato sem justo motivo e conceder aviso 
prévio, conforme disposto no art. 488 da CLT. 
 
A Indenização Adicional - Prevista no art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 
1984, assegura ao empregado dispensado sem justa causa nos trinta dias que 
antecederem a convenção salarial o direito à percepção de indenização adicional 
equivalente a um mês de remuneração. 
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Embora prevista na legislação, a sua ocorrência tem sido remota, razão pela qual foi 
estimada em 1% dos empregados durante o ano. 
 
Neste ponto, foi apresentado pela empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA 
EIRELI o percentual de 0,04478%, os exemplos citados com fórmula de cálculo 
deixaram de ser feitos, e que não daria para a empresa arcar com estes gastos, 
para o segmento de Segurança e Vigilância Patrimonial este índice fica entre 
2,7240% e 3,7124%%, ou seja uma diferença de mais de 2,67922% sobre o 
percentual mínimo. 
 
Inclusive, temos que salientar também às Incidências que foram utilizadas sobre 
este cálculo errado, o que também não supre os custos reais para arcar com 
estas. 
 
Mesmo que a empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI venha a declarar 
e informar que este seria os índices de ocorrências que a empresa tem, na 
realidade não temos certeza que este índice condiz com a verdade ou realidade 
da empresa, pois neste segmento conforme informado acima as ocorrências 
remotas destes índices já estão consideradas nos cálculos normais deste, ou seja, 
Vigilância e Segurança Patrimonial. 
 
A empresa deveria apresentar as justificativas com documentos reais de quantos 
Aviso Prévio Indenizado, Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado e 
Multa sobre FGTS e Contribuições Sociais sobre o Aviso Prévio Indenizado e 
Multa sobre o FGTYS e Contribuições Sociais sobre Aviso Prévio Trabalhado 
tiveram em relação ao total de funcionários e em detrimento destas quantidades 
e apresentar relatório com o índice real com quantidades de funcionários 
apresentado, e não apenas em detrimento de uma simples cálculo ou índice 
colocado aleatóriamente, pois como já provado estes não são reais e verídicos 
em relação a legislação pertinente, convenção coletiva e outras exigências, bem 
como cálculos errados, fica aqui uma dúvida muito palpável sobre estes índices 
e valor específico. 
 
Reiteramos a dúvida quanto a empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI, 
que utilizou um percentual e fator de cálculo aleatório, baseando em um número, 
sem comprovação real deste percentual considerado, pois se tem este histórico 
de ocorrências a nosso ver este deve ser apresentado, pois como já informamos 
não condiz com a realidade. 
 
Taxas de incidências apresentadas pela empresa SEAL SEGURANÇA 
ALTERNATIVA EIRELI não representa o cálculo real destas alíquotas e valores, 
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pois como já informado e detalhado acima, estas incidências são sobre a planilha 
total apresentada à qual demonstramos mais que suficiente os erros apontados 
e às alíquotas legais bem abaixo do que deveria ser considerado na realidade, 
tornando este apenas um jogo de números fora da realidade e do que é 
considerado como legal e legítimo, e inclusive com erros graves de cálculos o que 
acaba incindindo sobre o total dos percentuais e valores apresentados onerando 
em muito mais do que informados nos custos e valores finais. 
 
2.D – Ausência por Doença e/ou Auxílio Enfermidade foi apresentado pela 
empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI o percentual de 0,02022%, o 
que não representa a realidade deste cálculo. 
 
Vamos a uma breve explanação sobre o assunto. 
 
O auxílio doença ou auxílio enfermidade é um benefício por incapacidade, devido para 
aqueles segurados que possuem no mínimo 12 contribuições mensais (período de 
carência estabelecido pela legislação), bem como incapacidade para o trabalho por 
período superior a 15 dias consecutivos, para os segurados empregados. Para os 
demais segurados, o auxílio doença será devido a contar da data do início da 
incapacidade. 
 
Outrossim, caso o segurado empregado esteja afastado de suas atividades por período 
superior a 30 dias consecutivos, e somente então ingressa com pedido administrativo 
de auxílio doença, o benefício será devido a partir da data de entrada do requerimento. 
 
Vale salientar, que também constitui um requisito para a concessão do benefício, a 
qualidade de segurado. Esta, configura-se na manutenção pelo segurado, de suas 
contribuições ao regime geral de previdência. 
 
Temos várias legislações a respeito desta matéria como a Lei 8.213/91 em seus 
diversos artigos, Lei 13.846/2019 que instituiu a Revisão do Programa de Benefícios, 
o Decreto 3.048/99 que também regula a matéria, da Instrução Normativa nº 77 do 
INSS. 
 
Aqueles segurados que receberam o auxílio doença acidentário ou auxílio enfermidade, 
gozarão de estabilidade no emprego, pelo período de 12 meses após a cessação do 
benefício, nos termos do art. 118 da Lei 8.213/91. Desta forma, neste interregno, o 
segurado empregado não poderá ser demitido da empresa. 
 
Além disso, o auxílio doença / enfermidade independe de carência. Isto é, ao contrário 
do auxílio doença comum, no qual são exigidos 12 contribuições mensais, no auxílio 
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doença acidentário o segurado fará jus ao benefício, sem precisar de período mínimo 
de contribuições (art. 26, II, Lei 8.213/91). 
 
Com a Reforma homologada, esse benefício começou a sofrer alterações, mas é feita a 
média de 100% de todos os seus salários a partir de julho de 1994. Aplica-se a alíquota 
de 91%. O limite do valor será a média dos últimos doze salários de contribuição. O 
valor final é Renda Mensal Inicial (RMI), que não poderá ser menor do que um salário 
mínimo. 
 
Temos abaixo um exemplo do método aplicado neste tipo de cálculo. 
 

 
 
O percentual CORRETO conforme ora demonstrado é de 1,5326%. 
 
Portanto, conforme demonstrado acima, o percentual informado está incorreto, 
E MESMO QUE A EMPRESA SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI, o que 
realmente apenas apresenta um jogo de números para equalização de sua 
proposta. 
 
2.E – Licença Paternidade foi apresentado pela empresa SEAL SEGURANÇA 
ALTERNATIVA EIRELI o percentual de 0,03996%, o que novamente não tendo 
nenhuma lógica para este percentual. 
 
Vamos a uma breve explanação sobre o assunto. 
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A licença paternidade é direito garantido inicialmente pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), no artigo 473, III, que prevê que o trabalhador poderá faltar por um 
dia, sem prejuízo do salário, durante a primeira semana após o nascimento do filho. 
 
Em 1988 a Constituição Federal passou a prever o direito à licença paternidade no 
art. 7º, XIX, e as suas disposições transitórias regularam o prazo de 5 dias, no 
artigo 10, § 1º. 
Trata-se de licença remunerada, motivo pelo qual o empregado não terá prejuízos ou 
descontos salariais durante o período. Para solicitar, o empregado deverá comunicar 
o nascimento ao empregador e, quando possível, apresentar a certidão de nascimento 
para comprovar. 
 
Quando foi prevista a licença paternidade, a lei não deixou clara a possibilidade de 
aplicação nos casos de adoção. Contudo, as decisões judiciais têm entendido que não 
há diferença entre a paternidade biológica ou adotiva para fins de concessão da 
licença. 
 
Isso acontece porque essa licença não é apenas direito do trabalhador: é também 
direito da criança ser amparada e desfrutar dos cuidados paternos. 
 
A lei não deixa claro a forma de contagem de prazo. Por regra, conta-se em dias 
corridos, mas por ser licença remunerada, deve ter início em dia útil. 
 
Se o nascimento acontecer nos dias que antecedem as férias, deverá ser concedida a 
licença de 5 dias, e somente no 6º dia as férias terão início. 
 
Ainda, caso o nascimento ocorra durante as férias, e os 5 dias de licença 
ultrapassarem o fim do período, a licença deverá ser concedida e o empregado 
retornará ao trabalho após 5 dias da data do nascimento da criança. 
 
Sempre que possível, é importante verificar se há alguma previsão sobre a licença 
paternidade em norma coletiva, que pode regulamentar a forma de contagem e outras 
regras específicas. 
 
Em 2016, por meio da Lei nº 13.257/16, passou a existir a possibilidade de 
prorrogação do prazo da licença paternidade em 15 dias, totalizando 20 dias. 
 
Temos abaixo um exemplo do método aplicado no cálculo sobre a Licença 
Paternidade. 
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O percentual CORRETO conforme ora demonstrado é de 0,0734%. 
 
Portanto, conforme demonstrado acima, o percentual informado está incorreto 
do que foi informado e o que realmente deve ser considerado para este tipo de 
cálculo, tendo novamente mais um percentual abaixo do que deverá ser 
considerado. 
 
 
2.F – Ausências Legais / Ausência por Acidente de Trabalho foi apresentado pela 
empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI o percentual de 0,050072% E 
0,010111% RESPECTIVAMENTE, o que não representa o cálculo real deste 
encargo e benefício feito a todos trabalhadores CLT. 
 
Vamos a uma breve explanação sobre o assunto. 
 
As Faltas Justificadas são as ausências ao trabalho asseguradas ao empregado 
pelo art. 473 da CLT (morte de cônjuge, ascendente, descendente; casamento; 
nascimento de filho; doação de sangue; alistamento eleitoral; serviço militar; 
comparecer a juízo). 
 
De acordo com dados estatísticos do IBGE, cada empregado falta um dia por ano, a esse 
título. 
 
Temos abaixo um exemplo do método aplicado para este tipo de cálculo. 
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O percentual CORRETO conforme ora demonstrado é de 0,9073%. 
 
O Acidente de Trabalho está amparado no artigo 27 do Decreto nº 89.312, de 
23/01/84, obriga o empregador a assumir o ônus financeiro pelo prazo de 15 dias, no 
caso de acidente de trabalho previsto no art. 131 da CLT. 
 
De acordo com os números mais recentes apresentados pelo Ministério da Previdência 
de Assistência Social, baseados em informações prestadas pelos empregadores, por 
meio da GFIP, 0,78% (zero vírgula setenta e oito por cento) dos empregados se 
acidentam no ano. 
 
Temos abaixo um exemplo do método aplicado para este tipo de cálculo. 
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O percentual CORRETO conforme ora demonstrado é de 0,0300%. 
 
Somando os dois percentuais de cálculo mesmo como exemplos legais não é 
compreensível a empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI possa ter 
utilizado o percentual tão baixo de cálculo como 0,050072% E 0,010111% o que 
na realidade teríamos uma diferença de 0,878117%, ou seja, cerca de quase 1% 
(um) por cento do total informado. 
 
Novamente caro julgador, temos mais um problema de índice e cálculo incorreto 
de acordo com a legislação pertinente, o que interfere diretamente nos custos e 
preços totais apresentados. 
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Novamente, a empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI, utilizou um 
percentual e fator de calculo errado, o que realmente apenas apresenta um jogo 
de números para adequação dos preços apresentados em sua Planilha e 
Proposta de uma forma geral. 
 
2.G – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO SUBMÓDULO 4.1 SOBRE O CUSTO DE 
REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE foi apresentado pela empresa SEAL 
SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI o percentual BEM ABAIXO do que deveria ser 
considerado, afinal esta incidência está formulada diretamente sobre a 
incidência do custo de reposição do profissional ausente, e como os índices estão 
ERRADOS logicamente este índice estará calculado erroneamente. 
 
E, PRINCIPALMENTE QUANTO A ESTE TIPO DE POSTO E DOS OUTROS QUE 
APRESENTARAM NA PROPOSTA E PLANILHAS. 
 
2.H – ÍTEM 4.6 – COBERTURA DE INTERVALO DESCANSO E REFEIÇÃO, que foi 
apresentado pela empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI O VALOR 
FIXO PARA TODAS AS FUNÇÕES E JORNADAS DE R$340,66 (TREZENTOS E 
QUARENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS). 
 
Pois bem caro julgador, vamos DEMONSTRR E DETALHAR CLARAMENTE COMO É 
CALCULADO E FEITO ESTE CUSTO, VISTO QUE É MUITO RELEVANTE NA 
COMPOSIÇÃO FINAL DE TODOS OS CARGOS, JORNADAS E FUNÇÕES. 
 
CÁLCULO SOBRE O PAGAMENTO DA INTRAJORNADA: Artigo 71 da CLT. 

A EMPRESA SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI, APUROU O PAGAMENTO DA 
COBERTURA DE INTERVALO INTRAJORNADA, MAS EXISTE ERRO SEVERO NOS 
CÁLCULOS APRESENTADOS EM SEUS CUSTOS NO PAGAMENTO DESTE (ARTIGO 
71 DA CLT), QUE DETERMINA A LEI, OU SEJA, SEUS CUSTOS ESTÃO ERRADOS 
CONFORME DEMONSTRAREMOS A SEGUIR: 

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é 
obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual 
será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em 
contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas. 

§ 1º - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um 
intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas. 
 
§ 2º - Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. 
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§ 3º O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por 
ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de 
Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende 
integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os 
respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas 
suplementares. 
 
§ 4o A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para 
repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de 
natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% 
(cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. 
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência) 
 
§ 5o O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e/ou fracionado, e aquele 
estabelecido no § 1o poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o término da 
primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em 
convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das 
condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, 
cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos 
rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a 
remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. 
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência). 
 
O cálculo da cobertura do intervalo para alimentação e repouso (Inter.Intra) leva em 
consideração o número de horas e dias de reposição, bem como o salário-base do 
repositor acrescido de adicionais, uniformes, equipamentos e benefícios. Inter. Intra= 
(Rem + Benef + Ins. Div + Enc. Sociais) CHTEM × DETM. 
 
Onde: 
Rem: Composição da remuneração; 
Benef: Benefícios mensais e diários; 
Ins. Div: Insumos diversos; 
Enc Sociais: Encargos sociais e trabalhistas; 
CHTEM: Cargo horária efetivamente trabalhada; 
DETM: Dias efetivamente trabalhados. 
 
Novamente caro julgador, a empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI, não 
apresentou o cálculo exato para compor este pagamento, visto que esta 
obrigatoriedade aumenta expressivamente o custo total de sua proposta, e o 
custo e gasto mencionado em sua planilha está totalmente irregular, pois 
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conforme consta no edital e na lei deve ser considerado o pagamento deste 
reflexo integralmente. 
 
Vejamos abaixo os exemplos do cálculo correto dos custos da empresa SEAL 
SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI DEVERIA APRESENTAR E SER CONSIDERADO. 
 
VIGILANTE DIURNO NA ESCALA 12 X 36 – VALOR CONSIDERADO = R$340,66 
(Trezentos e Quarenta Reais e Sessenta e Seis Centavos). 
 
VALOR CORRETO PELA FÓRMULA DE CÁLCULO APRESENTADA = (Rem + Benef + 
Ins. Div + Enc. Sociais) CHTEM × DETM. = R$441,99 (Quatrocentos e Quarenta e 
Um Reais e Noventa e Nove Centavos). 
 
Ou seja, uma diferença de R$101,33 (Cento e Um Reais e Trinta e Três Centavos). 
 
VIGILANTE NOTURNO NA ESCALA 12 X 36 – VALOR CONSIDERADO = R$340,66 
(Trezentos e Quarenta Reais e Sessenta e Seis Centavos). 
 
VALOR CORRETO PELA FÓRMULA DE CÁLCULO APRESENTADA = (Rem + Benef + 
Ins. Div + Enc. Sociais) CHTEM × DETM. = R$523,13 (Quinhentos e Vinte e Três 
Reais e Treze Centavos). 
 
Ou seja, uma diferença de R$182,47 (Cento e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e 
Sete Centavos). 
 
VIGILANTE LÍDER DIURNO NA ESCALA 12 X 36 – VALOR CONSIDERADO = 
R$340,66 (Trezentos e Quarenta Reais e Sessenta e Seis Centavos). 
 
VALOR CORRETO PELA FÓRMULA DE CÁLCULO APRESENTADA = (Rem + Benef + 
Ins. Div + Enc. Sociais) CHTEM × DETM. = R$477,68 (Quatrocentos e Setenta e Sete 
Reais e Sessenta e Oito Centavos). 
 
Ou seja, uma diferença de R$137,02 (Cento e Trinta e Sete Reais e Dois Centavos). 
 
VIGILANTE LÍDER NOTURNO NA ESCALA 12 X 36 – VALOR CONSIDERADO = 
R$340,66 (Trezentos e Quarenta Reais e Sessenta e Seis Centavos). 
 
VALOR CORRETO PELA FÓRMULA DE CÁLCULO APRESENTADA = (Rem + Benef + 
Ins. Div + Enc. Sociais) CHTEM × DETM. = R$573,48 (Quinhentos e Setenta e Três 
Reais e Quarenta e Oito Centavos). 
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Ou seja, uma diferença de R$232,82 (Duzentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e 
Dois Centavos). 
 
Enfim, entre os demais postos que devem ser considerados com esta fórmula de 
cálculo para a execução dos serviços em questão. 
 
Importante RESSALTAR que estas diferenças de valores demonstrados é só sobre 
o UNITÁRIO DE CADA POSTO, se for MULTIPLICAR ESTES PELA QUANTIDADE DE 
FUNCIONÁRIOS DARÁ UMA DIFERENÇA ENORME NO TOTAL APRESENTADO, 
SENDO MAIS QUE COMPROVADO A INEXEQUIBILIDADE DESTES. 
 
Também é FUNDAMENTAL A ANÁLISE DESTA com base na DIFERENÇA A MENOR 
DOS ENCARGOS SOCIAIS APRESENTADOS que FOI DEMONSTRADO EM DIVERSOS 
ITENS COM JUSTIFICATIVAS, ANÁLISES E FÓRMULA DE CÁLCULOS, 
AUMENTANDO E ONERANDO AINDA MAIS OS PREÇOS PRATICADOS, 
CONFIRMANDO A INEXEQUIBILIDADE DESTES, e mesmo que a empresa queria 
RETIFICAR A PLANILHA NÃO IRÁ CONSEGUIR. 
 
Novamente, a empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI, utilizou DE 
VALORES ALEATÓRIOS SEM NENHUM FUNDAMENTO LEGAL PARA CONSIDERAR 
OS VALORES APRESENTADOS, o que realmente apenas apresenta um jogo de 
números para adequação dos preços apresentados em sua Planilha e Proposta 
de uma forma geral. 
 
Por tudo o apontado é mais que o suficiente para DESCONSIDERAR A PROPOSTA 
EM QUESTÃO E DESCLASSIFICÁ-LA SUMARIAMENTE, pois NÃO ATENDEU UMA 
EXIGÊNCIA MÍNIMA OBRIGATÓRIA DE PAGAMENTO DE TODOS OS PERCENTUAIS 
E VALORES APONTADOS, e PRINCIPALMENTE DEPOIS QUE IRÁ EQUALIZAR A 
MESMA COM O LANCE OFERTADO DE R$949.000,00 (Novecentos e Quarenta e 
Nove Mil Reais). 

São muitos percentuais, valores e totais que não foram colocados nos custos e 
que apenas foi demonstrado o detalhamento de apenas 1 (um) tipo de posto de 
trabalho, e se fomos DETALHAR TODOS OS TIPOS DE POSTOS, SERVIÇOS E 
FUNÇÕES ESTE RECURSO DARIA UM LIVRO, BEM COMO A DIFERENÇA DE 
VALORES CHEGARIA COM CERTEZA A MILHARES DE REAIS.  

ADEMAIS VALE RESSALTAR QUE EXISTE VÁRIAS JURISPRUDÊNCIAS A RESPEITO 
DESTES PAGAMENTO, PERCENTUAIS E ADICIONAIS EM QUE OS TRIBUNAIS TEM 
MANTIDO TODAS CAUSAS FAVORÁVEIS AOS TRABALHADORES, E A ESTE 
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RESPEITO TANTO A EMPRESA CONTRATADA COMO O CONTRANTE É CO-
RESPONSÁVEL NESTES PROCESSOS TRABALHISTAS. 

A empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI está considerando em seu 
custo um valor INEXEQUÍVEL para comportar TODOS estes gastos. 

Não obstante disso deixou claramente de cumprir a lei, no recolhimento dos 
encargos sociais reais a que todos os trabalhados CLT tem direito, descumprindo 
claramente todos os artigos mencionados. 
 
Ademais, fazendo um paralelo real em comparativo de ambas as propostas 
apresentadas temos alguns itens, valores e percentuais apresentados que são 
exatamente iguais em ambas propostas, inclusive sobre o erros destes, tomando 
como base o Posto de Vigilante 12 X 36 Diurno. 
 
Citaremos alguns exemplos: 
 
POSTO VIGILANTE DIURNO 12 X 36 
 
AFASTAMENTO MATERNIDADE. 
 
VALOR APRESENTADO EMPRESA AVANZZO = R$0,21 (Vinte e Um Centavos) 
VALOR APRESENTADO EMPRESA SEAL = R$0,21 (Vinte e Um Centavos) 
 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. 
 
VALOR APRESENTADO EMPRESA AVANZZO = R$0,83 (Oitenta E Três Centavos). 
VALOR APRESENTADO EMPRESA SEAL = R$0,83 (Oitenta e Três Centavos). 
Percentual apresentado por AMBAS: 0,03996% (Zero vírgula, zero três nove, 
nove seis por cento).  
 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. 
 
VALOR APRESENTADO EMPRESA AVANZZO = R$0,83 (Oitenta E Três Centavos). 
VALOR APRESENTADO EMPRESA SEAL = R$0,83 (Oitenta e Três Centavos). 
Percentual apresentado por AMBAS: 0,03996% (Zero vírgula, zero três 
novecentos e noventa e seis por cento).  
 
INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO. 
VALOR APRESENTADO EMPRESA AVANZZO = R$0,07 (Zero Vírgula Zero Sete 
Centavos). 
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VALOR APRESENTADO EMPRESA SEAL = R$0,07 (Zero Vírgula Zero Sete 
Centavos). 
 
MULTA SOBRE FGTS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE O AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO. 
VALOR APRESENTADO EMPRESA AVANZZO = R$0,03 (Zero Vírgula Zero Três 
Centavos). 
VALOR APRESENTADO EMPRESA SEAL = R$0,03 (Zero Vírgula Zero Três 
Centavos). 
 
AUXÍLIO POR DOENÇA. 
VALOR APRESENTADO EMPRESA AVANZZO = R$0,42 (Zero Vírgula Quarenta e 
Dois Centavos). 
VALOR APRESENTADO EMPRESA SEAL = R$0,42 (Zero Vírgula Quarenta e Dois 
Centavos). 
Percentual apresentado por AMBAS: 0,02022% (Zero vírgula, zero dois zero 
vinte e dois por cento).  
 
LICENÇA PATERNIDADE. 
VALOR APRESENTADO EMPRESA AVANZZO = R$0,83 (Zero Vírgula Oitenta e Três 
Centavos). 
VALOR APRESENTADO EMPRESA SEAL = R$0,83 (Zero Vírgula Oitenta e Três 
Centavos). 
Percentual apresentado por AMBAS: 0,03996% (Zero vírgula, zero três 
novecentos e noventa e seis por cento).  
 
AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO. 
VALOR APRESENTADO EMPRESA AVANZZO = R$0,21 (Vinte e Hum Centavos). 
VALOR APRESENTADO EMPRESA SEAL = R$0,21 (Vinte e Hum Centavos). 
Percentual apresentado por AMBAS: 0,010111% (Zero vírgula, zero um zero 
cento e onze por cento).  

São tantos valores e percentuais ERRADOS que coincidem de forma real com 
ambas planilhas, e o principal é que estes estão com fórmulas de cálculos errados 
em relação a forma certa e legislação vigente, portanto, é de se estranhar que 
estes configurem em ambas planilhas com os mesmos ERROS de cálculos, 
INCLUSIVE E PRINCIPALMENTE EM TODOS OS TIPOS DE POSTOS E SERVIÇOS 
APRESENTADOS. 

“ISSO É UM ABSURDO”... 
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PRINCIPALMENTE COM O LANCE APRESENTADO PELA MESMA NO VALOR DE 
R$949.000,00 (Novecentos e Quarenta e Nove Mil Reais), á qual se já ERA 
INEXEQUÍVEL, COM CERTEZA NÃO TERÁ NENHUMA CAPACIDADE DE ARCAR COM 
TODOS OS GASTOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS À QUAL DEMOSTRAMOS 
DETALHADAMENTE. 

E, TAMBÉM PELO FATO DE APÓS ESTA ANÁLISE, TERMOS IDENTIFICADO VÁRIOS 
EXEMPLOS DE QUE O DE ALGUMA FORMA OS VALORES E PERCENTUAIS 
APRESENTADOS POR AMBAS EMPRESAS EM VALORES COINCIDEM E NOS 
MESMOS ERRROS E FALHAS PARA AMBAS EMPRESAS, CAUSANDO MUITA 
ESTRANHEZA AO FATO EM QUESTÃO. 

Para tanto, temos diversas legislações e jurisprudências à este respeito, inclusive 
no próprio edital conforme a seguir: 

“...7.5. Serão desclassificadas as propostas comerciais:  
7.5.1. Cujo objeto não atenda às especificações, condições e prazos fixados neste Edital;  
7.5.2. Que apresentarem preço e/ou vantagem baseados exclusivamente em propostas 
oferecidas pelas demais licitantes;...” 
 
Já no O art. 36 da Lei Federal nº 12.529/11, dispõe sobre as condutas caracterizadas 
como infrações à ordem econômica: 
“§ 3o As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese 
prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem 
econômica: 
 
I – acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob qualquer forma: 
a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente; 
b) a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens ou 
a prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada de serviços; 
c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou 
serviços, mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou 
períodos; 
d) preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública; 
 
II – promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou 
concertada entre concorrentes; (…) 
 
XV – vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de 
custo;”. 
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Consiste na elaboração de propostas fictícias ou de “cobertura”, supressão de 
propostas, propostas rotativas ou rodízio, divisão de mercado, direcionamento privado 
da licitação etc. 
 
Nesse assunto, cabe destacar o caso de empresas associadas a determinada entidade 
que, beneficiada pelo poder mobilização e reunião entre seus associados, exercem 
participação conjunta e fraudulenta em licitações públicas. Há notícia de um caso, em 
que houve a convocação de uma reunião, dentre as empresas associadas a uma 
determinada entidade, para discutir e definir qual seria a empresa vencedora de uma 
licitação que ocorreria na semana seguinte. 
 
Logicamente, a conduta enquadra-se no tipo penal do artigo 90 da Lei 8.666/93: 
“Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: 
Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.” 
 
A Jurisprudência assentou: “Como se infere dos termos da exordial, há perfeita 
adequação típica dos fatos narrados à norma abstrata, pois sobejam indícios de que 
ambas as empresas (xxx e xxx) tinham prévio conhecimento, entre si, das propostas 
oferecidas no certame, estando todos os seus sócios envolvidos no conluio destinado a 
frustrar o seu caráter competitivo”.(HC 200402010083407; 3626. TRF2) 
Obviamente ser comprovada posteriormente a sua participação na combinação de 
preços, além do crime previsto no artigo 90 da Lei de Licitações, responderá, também, 
pelo crime de “falsidade ideológica” consubstanciado no artigo 299 do Código Penal. 
 
Uma das penalidades mais importantes que o CADE pode aplicar, quando se trata de 
cartéis em licitações, é a proibição de o infrator participar de licitações em qualquer 
esfera de governo por até 5 anos (art.38, inc. II). Trata-se de medida com efeitos 
análogos à declaração de inidoneidade prevista no art. 87, IV, da Lei de Licitações. 
 
Além da punição em decorrência da prática de infração administrativa, o cartel também 
configura crime. 
 
O tipo penal está no artigo art. 90 da Lei de Licitações nos seguintes termos: 
 
“Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: Pena – detenção, 
de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.” 
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Não obstante, a Lei de Crimes contra a Ordem Econômica (Lei n. 8.137/90) prevê ainda 
no artigo 4º – constitui crime contra a ordem econômica: 
 
“I – abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou 
parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de 
empresas; (…) 
 
II – formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando: 
a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas; 
b) ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas; 
c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou de 
fornecedores. 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa”. 
 
Há a complementaridade entre a legislação de licitações e a concorrencial: enquanto a 
pena cominada pelo art. 90 da Lei de Licitações e art. 4º da Lei n. 8.137/90 só pode ser 
aplicada a pessoas físicas (mesmo porque não há reclusão ou detenção de pessoa 
jurídica), as penalidades previstas pela Lei de Defesa da Concorrência podem ser 
impostas tanto a pessoas físicas quanto jurídicas. Contudo, as condutas tipificadas no 
art. 90 da Lei 8.666/93 e 4º da Lei 8.137/90 poderão ser também transmitidas à pessoa 
jurídica, em face do disposto no artigo 88 da Lei 8.666/93: 
“Art. 88. As sanções previstas nos incisos III [suspensão temporária] e IV [declaração 
de inidoneidade] do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou aos 
profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: 
I – tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
II – tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III – demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados”. 
 
Insere-se nesse rol de instrumentos normativos, a Lei 12.846/13 (Lei Anticorrupção) 
também descreve as condutas ilícitas: 
 
“Art. 5o Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para 
os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no 
parágrafo único do art. 1o, que atentem contra o patrimônio público nacional ou 
estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: 
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 
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II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei; 
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar 
ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos 
praticados; 
 
IV – no tocante a licitações e contratos: 
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo de procedimento licitatório público; 
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 
licitatório público; 
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo; 
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 
pública ou celebrar contrato administrativo; 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização 
em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 
contratuais; ou 
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 
com a administração pública;”. 
Conluio entre julgador (pregoeiro ou membros da comissão de licitação) e 
competidores. Desnecessário capitular, mas imprescindível ressaltar, que o acordo, 
informações privilegiadas, favorecimento, tratamento desigual, praticadas pelo 
julgador em favor de determinada(s) licitante(s), também é considerada fraude, além 
da caracterização da improbidade administrativa. 
 
A formação de cartel não se confunde com o “consórcio”, modalidade legal de 
conjugação de interesses entre empresas que se forma nos termos do art. 278 e ss. da 
Lei 6404/76 (Lei da S.A.) bem como do art. 33 da Lei 8.666/93, que favorece o cenário 
competitivo a permitir a participação de empresas que não teriam condições de 
disputar individualmente (ou de forma isolada) no certame. A participação de 
empresas reunidas por ajuste expresso e oficial permite que as mesmas possam 
colaborar cada qual com sua especialidade ou capacidade operacional, técnica e/ou 
financeira, de forma que o consórcio tenha condições de executar o objeto da licitação 
que geralmente tem complexidade ou vulto considerável, que recomenda a reunião de 
esforços. 
 
Salientamos que enviamos e-mail para esta estimada  Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo, ou seja, mais especificamente no dia ter 15/09/2020 às 15:34Hs. 
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e hoje dia 16/09/2020 às 14:13 Hs. solicitando desta Comissão a Planilha e Proposta 
atualizada da empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI com os lances 
ofertados para efetuarmos uma análise mais profunda deste sobre a 
INEXEQUIBILIDADE DA MESMA, POIS SENÃO INVALIDA ESTA ANÁLISE PARA UMA 
FUNDMENTAÇÃO MAIS CONCLUSIVA DO RECURSO APRESENTADO, à qual nos foi 
respondido que : 
 
No dia 16/09/2020 às 10:04 Hs. recebemos e-mail da Exlma. Sra. Michele H. A. de Mello com a 
seguinte responta: 

“...Transcrevemos, ipsis litteris, as disposições do Edital de Pregão Presencial nº 14/2020 no que 
respeita ao tema em voga:  

"7.34. A adjudicatária deste Pregão deverá apresentar em até 2 (dois) dias úteis, contados 
do dia útil imediatamente posterior à adjudicação, planilha com a readequação dos preços 
constantes da proposta escrita ao valor adjudicado. 

7.35. A apresentação do documento mencionado no subitem 7.34 deste Edital é 
obrigatória, sob pena de convocação da licitante classificada em segundo lugar, e assim 
sucessivamente."...” 

Este procedimento utilizado por esta estimada Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo destoa do que normalmente é aplicado nas contratações 
regidas pela Lei 8.666 e 10.520, visto que após a adjudicação não é possível fazer 
recurso sobre uma planilha e proposta apresentada, mas que independente 
disso conseguimos provar a INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA INICIAL ORA 
APRESENTADA POR AMBAS EMPRESAS.   
 
DAS ANÁLISES LEGAIS. 

Primeiramente, teceremos todos os motivos fáticos e jurídicos de que as empresas 
classificadas AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, e a 
empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELLI, classificada, habilitada e 
como VENCEDORA do presente certame devem ser revistos e reformulados, 
SENDO AS MESMAS DESCLASSIFICADAS SUMARIAMENTE E COM POSSÍVEL 
PENALIZAÇÃO, pois as mesmas apresentaram e cotaram valores e percentuais 
fixos e variáveis errados e por todos os fatos já apresentados, sendo contra todas 
as disposições legais com relação a percentuais e valores conforme entendimento da 
normativa do TCU, Legislação vigente, Convenção Coletiva e entendimentos do STF. 

Além do que estas mesmas empresas apresentou LUCRO  E CUSTOS INDIRETOS COM 
VALORES IRRELEVANTES POR POSTO, E MESMO QUE QUEIRA READEQUAR SUA 
PLANILHA PARA COMPOR OS PREÇOS, VALORES, PERCENTUAIS E CUSTOS 



 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
RAGNAR SEGURANÇA LTDA – CNPJ nº 30.737.359/0001-07 

ADM: Rua Jurubatuba, 1.350 – Conj. 1113 – Edifício Jurubatuba Empresarial - Centro – São Bernardo do Campo/SP 
Tel: (11) 2381-8395     Fax: (11)2988-3900– E-mail: comercial@ulrik.com.br 

APONTADOS COMO ERRADOS E DIVERGENTES NÃO CONSEGUIRIA MANTER SEU 
PREÇO FINAL DE ACORDO COM O ÚLTIMO LANCE PRATICADO, e que também 
prejudica a licitação como um todo com relação a sua exequibilidade, visto que o 
LUCRO e os CUSTOS INDIRETOS da empresa é MUITO BAIXA e tais valores e 
percentuais incide na inexecução da prestação dos serviços, pois de tudo o que foi dito 
não teria nenhuma margem para equalizar seus preços (planilhas e proposta). 

Tal divergência que não pode ser tolerada e aceita pelo pregoeiro com relação a 
presente licitação. 

Verifica-se que a planilha e proposta está divergente em vários pontos com relação aos 
precedentes legais válidos, sendo que automaticamente haverá alteração prejudiciais 
a administração no momento das repactuações ou equilíbrio financeiro, tais 
percentuais foram dispersos erroneamente ao longo da planilha para culminar no valor 
final da proposta. 

Inclusive e principalmente pelo fato de detalharmos apenas alguns ítens de sua 
planilha e proposta apresentada, pois se formos a fundo em todas as questões 
apresentadas, com certeza iríamos achar muito mais diferenças e divergências legais, 
jurídicas, administrativas, tributárias e principalmente atendendo a convenção 
coletiva considerada para o presente certame, e assim efetivamente executar todos os 
serviços de acordo com as exigências editalícias. 

Tais “inconsistências” produziriam interferência no preço ofertado, visto que 
obviamente os acertos que demandariam para retificar tais pontos, ensejariam refazer 
as propostas apresentadas, o que não se coaduna com a legislação atinente ao 
procedimento licitatório em tela, e certamente tornaria a presente proposta 
inexequível. 

Tendo constatado que a proposta apresenta erros insanáveis, não há que se acolher a 
mesma no certame, haja vista que, no caso em tela, simples leitura ao motivo ensejador 
para a desclassificação permite aferir que não se tratam de meros desatendimentos a 
exigências formais, mas sim erros de fato, alusivos a itens essenciais à cognição da 
proposta, itens de ordem salarial, de benefícios, de encargos, insumos e tributária que 
alteram os custos e demais itens, inclusive o lucro e custos indiretos da presente 
proposta. 

Atender ao que requer a licitante ensejaria subverter os princípios básicos que regem 
a licitação, consoante a legislação vigente em nosso país, visto que os erros apontados 
não são passíveis de serem sanados através de diligencias ou de adequações, mas tão 
somente se fazendo novamente as propostas, conferindo somas e percentuais nela 
indicados, o que não é cabível a essa altura do certame. 
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Não há que se tumultuar o procedimento licitatório mediante arguição de artigos 
inaplicáveis ao caso concreto, porquanto a administração não adentrou ao mérito 
sobre ser exequível ou não a proposta da referida licitante, haja vista o flagrante 
número de erros encontrado que por si afastou a validade da proposta. 

Ademais, obviamente oportunizados a avaliação e saneamento dos incontáveis erros 
detectados em sua proposta ensejaria ofensa aos princípios que regem o certame 
licitatório, como já mencionado, violando ao princípio da isonomia, pois se assim fosse, 
a todos os licitantes, não importando qual a modalidade de erro na formulação de suas 
propostas, fosse oportunizado de modo indefinido corrigi-las até que se encontrassem 
nos parâmetros em que deveriam ser apresentadas desde o início, flagrantemente 
subvertido o sentido do processo administrativo e a competição entre as empresas, 
mormente no presente caso onde não se está diante de um único erro formal, escusável, 
mas de um conjunto de erros. 

A licitação pública é processo seletivo, mediante o qual a Administração Pública oferece 
igualdade de oportunidades a todos os que com ela queiram contratar, preservando a 
equidade no trato do interesse público, tudo a fim de cotejar propostas para escolher 
uma ou algumas delas que lhe sejam as mais vantajosas. 

Na qualidade de processo seletivo em que se procede ao cotejo de propostas, a licitação 
pública pressupõe a viabilidade da competição, da disputa. Se não houver viabilidade 
de competição, por corolário, não haverá licitação pública. 

Que a RECORRIDA tentou induzir a Administração a erro, embutindo valores e 
percentuais indevidos em sua proposta, em face de não aplicação de incidência destes 
legalmente estabelecidos para sua condição, mascarando as isenções a que teria direito 
prejudicando a Administração, por não representar a realidade dos custos que 
suportaria com a prestação dos serviços. 

Permitir a classificação das empresas AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
PATRIMONIAL EIRELI-ME, e SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELLI significaria 
aceitar proposta de empresa que descumpriu determinações legais, jurídicas, 
tributárias, da convenção coletiva e principalmente editalícias e inclusive o 
posicionamento do próprio Tribunal de Contas, e também como já informado de 
detalhado com sérias dúvidas sobre as propostas destas 2 empresas nos valores, 
percentuais e erros iguais em ambas em todos os tipos de postos e serviços, ferindo 
gravemente a legislação pertinente. 

Classificação esta que não pode ser aceita, por ferir a isonomia entre os licitantes, 
preceito máximo a ser respeitado pela Administração Pública em sede dos 
procedimentos licitatórios. 
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Cabe ressaltar que o interesse em fornecer produtos ou prestar serviços para a 
Administração Pública é legítimo e salutar para a competitividade do certame desde 
que se utilize de condutas que respeitem o ordenamento normativo referente ao tema. 

A Lei N° 8.666 preconiza em seu art. 3º; “ A licitação destina-se a garantir a observância 
do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL. 
PLANILHA DE CUSTOS. PREÇO QUANTITAVO E UNITÁRIO DA REMUNERAÇÃO DOS 
SERVENTES. OPORTUNIZADO O SANEAMENTO DA PROPOSTA, NA FORMA DO ART. 
43, § 3º, DA LEI DE LICITAÇÕES. NÃO ATENDIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. 
CORREÇÃO. O não atendimento das regras do edital, no tocante à planilha de custos, 
ausente o preço quantitativo e unitário da remuneração dos serventes, apesar de 
oportunizado o saneamento da proposta, nos termos do art. 43, § 3º, da Lei de 
Licitações, correta a desclassificação da empresa agravante, sendo indevida a 
pretensão de prosseguimento da licitação, com sua classificação, tampouco de que se 
abstenha a municipalidade de publicar nova licitação. Precedente do TJRGS. Apelação 
com seguimento negado. (Apelação Cível Nº 70049451842, Vigésima Segunda Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 
21/06/2012). 

A licitação é um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos sucessivos e 
coordenados, voltada, de um lado, a atender ao interesse público, pela escolha do 
negócio mais vantajoso para a Administração Pública, e de, outro a garantir a 
Legalidade, princípio de fundamental importância para que os particulares possam 
disputar entre si, de forma justa, a participação em contratações que as pessoas 
jurídicas de direito público entendam realizar. 

Desta forma, como retro mencionado, a Licitação, objetivando selecionar a proposta 
mais vantajosa para a Administração, deve obedecer: o Princípio da Isonomia entre os 
concorrentes, para que se obtenha condições que permitam sindicar a observância dos 
princípios da Legalidade, da Vinculação ao Edital, da Impessoalidade, da Moralidade, e 
da Probidade Administrativa, sem o que restam, comprometidas a validade da própria 
licitação e a consecução de seus objetivos. 
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Com fulcro em tais preceitos legais, é de se saber que os princípios se apresentam como 
o alicerce das normas que regem os atos administrativos e devem ser obedecidas, sob 
pena de restar frustrada a validade e eficácia da licitação pública. 

Dentro do procedimento licitatório é fundamental que se mantenha a transparência, a 
probidade, a moralidade e os princípios éticos, o princípio da Isonomia, do julgamento 
igualitário ofertado a todos os licitantes que participam do certame. 

Um processo, desprovido do mais fundamental de todos os princípios, seria fútil e 
poderia ser comparado a um teatro de fantoches, promovido somente com o escopo de 
ludibriar os dispositivos legais e legitimar uma irregularidade evidente. 

 

DELIBERAÇÕES DO TCU QUANTO ÀS QUESTÕES APRESENTADAS E DAS 
JURISPRUDÊNCIAS. 

Não se admite proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 
que o Pedido de Cotação Eletrônica não tenha estabelecido limites mínimos. 

Acórdão 1845/2006 Primeira Câmara 

Não são considerados para efeito de julgamento de licitação: 

• oferta de vantagem não prevista na licitação, inclusive financiamentos subsidiados ou 
a fundo perdido; 

• preço ou vantagem com base nas ofertas dos demais licitantes; 

• preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, mesmo que a licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.  

Nos preços cotados, deve o licitante deduzir quaisquer descontos que venham a ser 
concedidos e incluir todos os impostos, taxas, fretes e demais despesas decorrentes de 
fornecimento de bem, execução de obra ou prestação de serviço. 

Podem ser solicitados pareceres de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 
da entidade ou do órgão licitadores ou de pessoas físicas ou jurídicas estranhas 
ao quadro, que possam de alguma forma orientar a decisão da Administração. 
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Após exame de conformidade das propostas com as exigências do ato convocatório, 
serão desclassificadas as propostas que: 

• não atenderem às exigências contidas na licitação; 

• apresentarem preços excessivos ou com valor global superior ao limite estabelecido 
ou com preços manifestamente inexequíveis. 

Conforme orientações e Jurisprudência do TCU a Comissão de licitação e/ou pregoeiro 
deve levar em conta, no julgamento de propostas, critérios objetivos previamente 
estabelecidos no ato convocatório, a exemplo de especificação, qualidade, 
desempenho, durabilidade, compatibilidade, garantia, prazo, medidas etc. 

DELIBERAÇÕES DO TCU Não pode a Administração descumprir as normas e condições 
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada, nos termos do art. 41 da Lei nº 
8.666/1993. 

No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos 
definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios 
estabelecidos pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos, conforme o art. 44 da 
Lei nº 8.666/1993. 

Julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de Licitação ou o 
responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os 
critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores 
exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e 
pelos órgãos de controle, em atendimento ao disposto no art. 45 da Lei nº 8.666/1993. 

É obrigação do gestor, e não faculdade, estabelecer os critérios de aceitabilidade de 
preços unitários. Acórdão 206/2007 Plenário (Sumário) 

É irregular a classificação de empresa cuja proposta contenha falha na cotação de itens 
relacionados a encargos sociais. Acórdão 110/2007 Plenário (Sumário) 

Realize o julgamento das propostas de forma totalmente objetiva, em estrita vinculação 
com os critérios previamente estabelecidos no instrumento convocatório e de acordo 
com os fatores exclusivamente nele referidos, nos termos dos arts. 3º, 40, inciso VII, 41, 
43, inciso V, 44 e 45 da Lei nº 8.666/1993. 

Estabeleça de forma detalhada e inequívoca os atributos técnicos obrigatórios para a 
prestação dos serviços a fim de não prejudicar o julgamento objetivo das propostas, 
levando em conta ainda que tais atributos deverão não só guardar estrita correlação 
com o modelo de serviço desejado, bem como estarem acompanhados da respectiva 
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fundamentação, em atenção ao disposto nos arts. 3º, § 1º, inciso I, e 44, § 1º, da Lei nº 
8.666/1993.  

Realize criteriosa avaliação das propostas comerciais e das respectivas planilhas de 
composição do preço apresentadas pelas licitantes, a fim de evitar incorreta inclusão 
e/ou exclusão de custos e a consequente realização de pagamentos indevidos, em 
atenção ao art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 

Estabeleça em seus processos licitatórios critérios de aceitabilidade de preços unitário 
e global, conforme disposto no art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993. Instrua seus 
processos licitatórios com orçamento detalhado em planilhas que expressem a 
composição de todos os custos unitários do objeto a ser contratado, fazendo 
constar do edital, sempre que couber, um modelo demonstrativo de formação de 
preços que possibilite demonstrar em sua completude todos os elementos que 
compõem o custo da aquisição, à luz dos arts. 7º, §2º, inciso II, e 40, § 2º, inciso II, da 
Lei nº 8.666/1993. 

Aceite apenas proposta comercial de licitante que contenha um demonstrativo de 
formação de preços completo e que evidencie, de forma inequívoca, todos os 
elementos que compõem o custo da aquisição, à luz do art. 7º, § 2º, inciso II, da 
Lei nº 8.666/1993, que viabiliza eventual repactuação contratual. Abstenha-se de 
prever valores a título de CSLL, IRPJ e reserva técnica no demonstrativo de formação 
do preço. Abstenha-se de fazer constar dos orçamentos básicos das licitações, dos 
formulários para proposta de preços constantes dos editais e das justificativas de preço 
a que se refere o art. 26, inciso III, da Lei 8.666/1993, inclusive para os casos de 
dispensa e inexigibilidade de licitação, parcelas relativas a gastos com os tributos IRPJ 
e CSLL, não podendo ser aceitas também propostas de preços contendo custos relativos 
aos tributos citados. Acórdão 265/2010 Plenário 

Faça constar critérios de aceitabilidade de preços unitário e global, em obediência ao 
previsto no art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 2993/2009 Plenário  

Estabeleça critérios de aceitabilidade de preços unitários, conforme o disposto no art. 
40, inciso X, da Lei 8.666/1993, consonantes, inclusive, com as prescrições da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício em que se realizará o certame. Acórdão 
2913/2009 Plenário 

Deixe de aceitar propostas em desacordo com as especificações técnicas, em 
obediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório previsto no art. 3º 
da Lei nº 8.666/1993. 
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Faça constar do instrumento convocatório os critérios de aceitabilidade de preços 
unitários. Não realize o julgamento das propostas e a adjudicação de itens em 
desacordo com as regras previstas no edital, em obediência ao princípio da vinculação 
ao instrumento convocatório previsto no art. 3º da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 
2479/2009 Plenário 

Fixe, com clareza e precisão, as regras para o julgamento de propostas técnicas, a fim 
de que os licitantes tenham conhecimento prévio e completo de como serão avaliadas 
suas propostas. Acórdão 1488/2009 Plenário 

Cumpra rigorosamente, ao elaborar futuros editais de licitação e conduzir os 
respectivos julgamentos, as exigências previstas nos arts. 7º, § 4º, 40, incisos I e X, 48, 
inciso II, da Lei 8.666/1993, arts 3º, incisos I e II, da Lei 10.520/2002, e 9º, incisos I e 
IV, e §2º, do Decreto 5.450/2005, de modo a viabilizar a segura aferição da melhor 
proposta, bem assim da eventual exequibilidade de preços. Acórdão 1055/2009 
Plenário 

Por outro lado, mesmo na eventual cotação de um determinado item com valor abaixo 
do praticado no mercado não permitiria concluir, que a proposta como um todo seria 
inexeqüível, mas no caso em pauta, bem como os possíveis casos futuros não é 
exatamente um ítem relevante que iria alterar ou furtar este, e sim pontuamos 
diversos casos um a um sobre a incorreção destes. 

Isso somente ocorre, por exemplo, se determinado item com preço subcotado tiver 
ocorrência irrelevante, ou mesmo nula, ao longo da execução contratual, e como 
pautado é inexistente. 

Assim, somente a ponderação do preço dos itens unitários no valor total do contrato, 
mediante sua multiplicação pelos respectivos quantitativos, bem como atendimento a 
legislação vigente, convenção coletiva, entre outros é que permitiria definir, de fato, 
qual a melhor proposta. E isso, no caso concreto, não foi possível, pois o termo de 
referência e a planilha de custos - anexos do edital - não contiveram a necessária e 
adequada previsão desses quantitativos. Logo, não houve como definir, com segurança, 
que a proposta classificadas tenham sido realmente exeqüíveis, pelo contrário ficou 
mais que provado em todos os detalhamentos apontados que as empresas AVANZZO 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, e a empresa SEAL 
SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELLI, não apresentaram a proposta mais 
vantajosa atendendo a exequibilidade para a execução dos serviços de acordo 
com às exigências editalícias, pois as diferenças de valores e percentuais 
apresentados em comparação às exigências legais, jurídicas, administrativas, 
tributárias e de convenção coletiva são enormes. 
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Passo a comentar a outra falha relevante do edital: a inexistência, na prática, de 
critérios objetivos de aceitabilidade de preços, o que reforça a conclusão quanto à 
ausência de fundamentos razoáveis para a análise e critério para a classificação e/ou 
desclassificação das propostas apresentadas por exequibilidade e/ou inexequibilidade. 
“Ainda que tenha mencionado a Convenção Coletiva utilizada bem como os tipos 
de postos e quantidades e outras informações operacionais relevantes, não fez 
qualquer mensuração da Base de cálculo que iria analisar as presentes 
propostas, bem como e principalmente dos Adicionais, Encargos Sociais, 
Impostos entre outros que tornam o presente processo muito relevante para 
estas análises e da freqüência dos serviços.” Essa forma de definir preços máximos 
e mínimos, em termos práticos, é primordial para uma boa contratação, pois não houve 
estipulação de critérios de aceitabilidade de preços mínimos, o que reforça a carência 
de fundamentos para a desclassificação das propostas (...). Acórdão 1055/2009 
Plenário (Voto do Ministro Relator) 

Defina com clareza os critérios de aceitabilidade de preços unitários e globais máximos 
e mínimos, inclusive para os serviços eventuais, peças, materiais e acessórios para 
manutenção, nos termos do art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 727/2009 
Plenário 

Proceda a uma criteriosa avaliação das propostas comerciais e das respectivas 
planilhas de composição do preço apresentadas pelas licitantes, a fim de evitar uma 
ilegal inclusão e/ou exclusão de custos e a consequente realização de pagamentos e/ou 
descontos indevidos, em atenção aos arts. 7º, § 2º, inciso II, e 44, § 3º, da Lei nº 
8.666/1993. Acórdão 396/2009 Plenário. 

A proposta vantajosa agrega (a) preços economicamente satisfatórios e 
exeqüíveis, (b) o cumprimento pelo licitante vencedor das obrigações contratuais 
assumidas e (c) a aquisição de bens e serviços em tempo hábil ao atendimento do 
interesse público. Acórdão 2172/2008 Plenário. (Relatório do Ministro Relator)  

No tocante à ausência de critérios de aceitabilidade de preços unitários, a 
impropriedade se subsome à anterior, haja vista que, na falta de publicidade do 
orçamento-base, a existência de cláusula editalícia cujo conteúdo faça alusão ao 
disposto no art. 48 da Lei nº 8.666/1993, - que versa sobre “propostas com valor 
global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 
inexeqüíveis” - não pode ser aceita para justificar a existência dos referidos 
critérios, ao contrário do pretendido pelo gestor. Acórdão 2170/2008 Plenário 
(Voto do Ministro Relator). 
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A utilização indiscriminada em todas as licitações da administração pública, de 
percentuais nominais mínimos, irrisórios ou até mesmo zero nas planilhas de 
custos pode resultar em contratações com preços inexequíveis. De qualquer 
modo, existem providências a serem adotadas com respeito à licitação em exame, cujo 
objeto tem na mão-de-obra seu principal insumo, pois, nesse caso, as alíquotas finais 
relativas ao Adicionais de Salários conforme Convenção Coletiva de Trabalho e tipo de 
posto adotado, Encargos Socias, Insumos, Benefícios, Impostos e BDI não apresentam 
grande variação, já que as empresas prestadoras de serviço serão do mesmo segmento 
bem como nos termos das citadas leis, acordos, normativos e exigências. 

Ainda, à vista das distorções apontadas constantes da planilha de preços apresentada 
pela concorrente .............. em relação aos percentuais e valores orçados, com o intuito 
de alertar, desde já, a administração para um possível jogo de planilha, quando da 
celebração do termo contratual, retomo oportuno entendimento esposado no voto 
condutor do Acórdão 2640/2007-Plenário. 

Exatamente essas alterações contratuais a posteriori, na fase de execução 
contratual, fruto do péssimo planejamento, na maioria das vezes, são 
responsáveis por serviços mal executados, falta de profissionais nas jornadas 
contratadas, não pagamento e/ou recolhimento de direitos trabalhistas, não 
recolhimento de encargos sociais e de impostos, bem como do conhecido `jogo 
de planilha’, onde o equilíbrio do contrato é alterado substancialmente, normalmente 
em favor das empresas contratadas, pela supressão de quantitativos, itens, valores, 
encargos, insumos, impostos, entre outros, de forma isolada ou conjunta, ambos os 
procedimentos amparados por estudos técnicos que comprovam a necessidade de 
alteração deste para um possível aditamento contratual normalmente evidenciadas na 
execução pela deficiência dos projetos básico e/ou executivo.” Acórdão 551/2008 
Plenário (Voto do Ministro Relator) 

Elabore planilhas de quantitativos e de preços unitários, a fim de atender ao art. 40, § 
2º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, e de balizar o julgamento das propostas 
apresentadas. Acórdão 462/2008 Plenário 

Estabeleça, no edital para execução dos serviços prestados, critérios de aceitabilidade 
dos preços unitários, e/ou totais que evitem a proposição de preços unitários 
inexeqüíveis ou excessivamente distanciados do padrão de mercado, devendo tais 
critérios e controles incidir sobre planilha de quantitativos de serviços única constante 
do edital, a ser obrigatoriamente preenchida na proposta comercial com os preços 
propostos pelos licitantes. Abstenha-se de fixar, quanto aos critérios de aceitabilidade 
de preços, limite mínimo para as propostas de preços, ressalvados apenas os preços 
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manifestamente inexeqüíveis, observando estritamente o princípio legal expresso da 
vedação do estabelecimento de limite mínimo. Acórdão 354/2008 Plenário 

A respeito do preço apresentado cabe registrar que o objetivo do Estado espoliar o 
particular, tampouco imiscuir-se em decisões de ordem estratégica ou econômica das 
empresas. Por outro lado, cabe ao próprio interessado a decisão acerca do preço 
mínimo que ele pode suportar. Nessas circunstâncias, caberá à administração 
examinar a viabilidade dos preços propostos, tão-somente como forma de assegurar a 
satisfação do interesse público, que é o bem tutelado pelo procedimento licitatório. 

Todavia, cabem algumas considerações acerca do tema. A desclassificação de 
propostas em razão de preço tem por objetivo evitar que a administração contrate bens 
ou serviços por preços excessivos, desvantajosos em relação à contratação direta no 
mercado, ou inexeqüíveis / irrisórios, que comprometam a satisfação do objeto 
almejado com conseqüências danosas à administração. 

Como sabido, o parâmetro de confrontação é o mercado. Com o fito de imprimir 
maior transparência nessa aferição, seria interessante usar dos critérios de 
aceitabilidade de preços unitários, previstos no inciso X do art. 40 da referida lei, para 
estabelecimento prévio do menor valor de mercado admissível. Embora a lei proíba a 
fixação de preço mínimo pelo critério de aceitabilidade, compreendo que o disposto no 
§ 3º do art. 44 comporta uma exceção, assim como são de modo expresso as fórmulas 
de conferência de exeqüibilidade das propostas, contidas nos §§ 1º e 2º do art. 48. Seja 
como for, pode-se ainda emprestar ao critério de aceitabilidade uma expressão 
matemática que tenha como base a média das demais propostas de preços unitários 
concorrentes na licitação, de forma semelhante ao que se faz com as fórmulas de 
exeqüibilidade. 

Ainda que a doutrina (e. g. Marçal Justen Filho) admita que a Administração adote, com 
a devida motivação, em casos especiais de licitações em setores de elevada 
competitividade e margem de lucro estreita, parâmetros superiores aos estabelecidos 
em lei. 

Atente para o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem como 
abstenha-se de efetuar exigências que comprometam o caráter competitivo do 
certame, em desacordo com o art. 3º, caput e § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Não 
vincule as normas do instrumento convocatório à legislação não mais em vigor. 
Acórdão 112/2007 Plenário. 

Atente, quando da análise das propostas, para o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório, abstendo-se de aprovar propostas desconformes com o edital. Acórdão 
2406/2006 Plenário 
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Observe com rigor a necessidade de adoção de critérios objetivos de julgamento de 
propostas de preços nas licitações instauradas, em atenção aos ditames e princípios 
insertos na Lei de Licitações e às exigências impostas ao administrador, conforme 
disposto no art. 37 da Constituição Federal. Acórdão 688/2006. 

É certo que diferenças expressivas entre itens de custo possibilitam a prática do 
denominado ‘jogo de planilha’, em que, por meio de termos de aditamento ao 
contrato original, itens com preços subestimados, têm seus quantitativos reduzidos, 
provocando, em detrimento do erário, o desequilíbrio econômico-financeiro da avença. 
Acórdão 1658/2003 Plenário (Voto do Ministro Relator) 

Exija que as planilhas de preços detalhadas elaborada pelos licitantes 
discriminem a composição de todos os preços unitários dos serviços, tais quais 
salários, encargos trabalhistas, tributos, taxa de administração, de forma a 
permitir a verificação da adequação dos preços dos itens àqueles praticados no 
mercado. Acórdão 1544/2008 

Promova, em caso de detecção de erros no preenchimento das Planilhas de Custos e 
Formação de Preços das propostas, as medidas necessárias para que os valores e os 
cálculos dos preços unitários e de seus grupos estejam coerentes com o valor global 
proposto, conforme a jurisprudência do TCU (Acórdãos 507 Licitações e Contratos - 
Orientações e Jurisprudência do TCU 159/2003 e 684/2003, ambos do Plenário)  

Verifique a conformidade dos principais preços unitários da proposta vencedora aos 
preços formados a partir da aplicação, nas composições utilizadas para elaborar a 
“Planilha de Orçamento”, dos custos de insumos e mão-de-obra conforme convenção 
coletiva, encargos, insumos, benefícios  e impostos, em cumprimento ao art. 109 da Lei 
nº 11.768/2008, atentando em especial para os seguintes itens (de maior 
materialidade). Acórdão 384/2010 Segunda Câmara (Relação) Consulte também os 
Acórdãos:Plenário: 697/2006 Sumário), 1498/2005, 1267/2005, 509/2005, 
195/2005, 1094/2004, 1913/2003, 1564/2003, 1292/2003, 855/2002, 45/1999, 
369/1997, 197/1997; Primeira Câmara: 559/2009, 1861/2008, 2123/2006, 
2119/2006, 111/2006, 1634/2004, 617/2003; Segunda Câmara: 3905/2008, 
1354/2007, 3151/2006, 2231/2006, 591/2006 (Relação), 40/2006, 628/2005. 
1438/2004. 

Essas inconsistências se caso fecharem com a empresas SEAL SEGURANÇA 
ALTERNATIVA EIRELLI, propiciará acréscimos, por vezes, além dos limites 
permitidos. Daí decorrerem termos de aditamentos com pedidos de equilíbrio 
econômico-financeiro, revisão de contrato, prorrogação de prazo da obra ou de 
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serviços e outros que podem acarretar enormes prejuízos para a Administração 
Pública contratante. 

Com a finalidade de estabelecer parâmetros objetivos a serem seguidos durante o 
exame de viabilidade de propostas apresentadas em licitações do tipo menor preço 
para obras e serviços, a Lei nº 8.666/1993 fixou critérios matemáticos para a análise 
da exequibilidade dos preços ofertados. 

De acordo com referida lei, serão consideradas manifestamente inexequíveis 
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores: • 
média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do preço orçado pela 
Administração; ou • preço orçado pela Administração. 

DELIBERAÇÕES DO TCU Assim, o procedimento para aferição de inexeqüibilidade de 
preço definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei 8.666/93 conduz a uma 
presunção relativa de inexeqüibilidade de preços. Isso porque, além de o procedimento 
encerrar fragilidades, dado que estabelece dependência em relação a preços definidos 
pelos participantes, sempre haverá a possibilidade de o licitante comprovar sua 
capacidade de bem executar os preços propostos, atendendo satisfatoriamente o 
interesse da administração. Nessas circunstâncias, caberá à administração examinar a 
viabilidade dos preços propostos, tão-somente como forma de assegurar a satisfação 
do interesse público, que é o bem tutelado pelo procedimento licitatório. 

Por essas razões, tivesse o certame chegado a termo distinto, caberia ao licitante 
vencedor demonstrar a exeqüibilidade de seu preço, na eventualidade de a 
administração vislumbrar a possibilidade de estar comprometida a regular prestação 
do serviço contratado. Acórdão 287/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator) 

Sobre a matéria, Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 5ª ed., p. 416) dispõe: ‘A apuração da irrisoriedade do preço faz-se em 
função do caso concreto, especialmente com a sistemática introduzida com a Lei nº 
9.648/98. Coteja-se o preço ofertado com as estimativas e avaliações elaboradas pela 
Administração anteriormente. Não basta apenas que o preço seja inferior à estimativa 
de custos. Afinal, a Administração não pode ser proibida de realizar um bom negócio. 
(...) Haverá inexequibilidade quando a margem de lucro for insuficiente para 
manutenção da atividade do licitante. E, se o preço ofertado for insuficiente para 
cobrir os custos, não se afastará a inexequibilidade da proposta. (Grifo nosso) 

No caso em questão foi provado que as empresas AVANZZO SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, e SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA 
EIRELLI não terá margem o suficiente para compor e pagar todos os percentuais 
e valores legais para a presente prestação de serviços. 
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Deverá ser desclassificada as propostas apresentadas deficitária (aquela inferior aos 
custos).’ Não restou demonstrado que o preço ofertado era suficiente para cobrir todos 
os custos, tais como: insumos, tributos, entre outros. Foi considerada, somente, para 
classificação da proposta a cotação dos salários normativos com base em Convenção 
Coletiva de Trabalho(...). Deveria ter sido procedida análise minuciosa de todos os itens 
que compõem os custos dos serviços para caracterizar a exequibilidade global da 
proposta. Ressalta-se que o item mão de obra (salários) representa apenas uma parte 
do custo total. Acórdão 460/2002 Plenário. 

Essa comprovação poderá fazer-se em face da própria Administração, pleiteando-se a 
realização de diligência para tanto. Subordinar o direito do licitante à prévia 
impugnação ao orçamento apresentado é violar o princípio da isonomia. Todos os 
demais licitantes estariam advertidos de que um outro concorrente irá formular 
proposta de valor mais reduzido. Estaria comprometida a igualdade dos participantes. 
Por outro lado, seria um despropósito imaginar que a omissão ou silêncio dos licitantes 
tornaria válido orçamento insuficiente ou desvinculado da realidade econômica. Por 
tais motivos, reputa-se cabível que o particular, ainda que não impugne o valor orçado, 
defenda a validade de proposta de valor reduzido, mas exeqüível.” Parece-me que a 
doutrina reproduzida amolda-se perfeitamente à situação ora em exame. 

Sob um primeiro aspecto porque o órgão promotor da licitação reconheceu a 
superestimação do valor orçado, que, em consonância aos orçamentos apresentados e 
pesquisa de mercado deveria estar próximo ao preço apresentado pela vencedora da 
licitação. Ao lado disso, porque, de acordo com a documentação fornecida pela 
empresa, onde ela indicou todos os custos inerentes aos encargos assumidos, a 
inviabilidade da proposta foi demonstrada perante o órgão contratante. 

Além de tudo, fica aparente a dificuldade de se calcular com acurácia o orçamento para 
serviços contratados, ainda mais no caso em tela, em que as licitantes poderiam definir 
todos seus custos efetivamente necessários para o desempenho do serviço.  

Nem por isso, todavia, deverá a Administração Pública prejudicar-se, atendendo a uma 
contratação desvantajosa. Ao invés, a flexibilidade do edital não foi bem aproveitada, 
pois não ficou melhor detalhado a questão de todos custos envolvidos na contratação, 
bem como a análise detalhada destas. 

Observe a regra objetiva constante do art. 48, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993, 
para fins do que se deve entender como preços manifestamente inexeqüíveis, no caso 
de licitações de menor preço para obras e serviços. Acórdão 2028/2006 Primeira 
Câmara. 



 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
RAGNAR SEGURANÇA LTDA – CNPJ nº 30.737.359/0001-07 

ADM: Rua Jurubatuba, 1.350 – Conj. 1113 – Edifício Jurubatuba Empresarial - Centro – São Bernardo do Campo/SP 
Tel: (11) 2381-8395     Fax: (11)2988-3900– E-mail: comercial@ulrik.com.br 

Desclassificação das Propostas Julgamento das propostas deve ser objetivo e 
realizado de acordo com as normas e os princípios estabelecidos no ato 
convocatório da licitação e na Lei nº 8.666/1993, conforme anteriormente visto. 
Propostas que não atenderem às exigências contidas na licitação ou 
apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis deverão ser 
desclassificadas.  

Será desclassificada a proposta que não apresente os elementos mínimos 
necessários para a verificação do atendimento às especificações técnicas 
previstas em edital. Acórdão 2241/2007 Plenário (Sumário) 

Ademais, o procedimento adotado no certame em tela de desclassificação direta das 
propostas com custos unitários julgados inexeqüíveis deve ser analisada sob a ótica do 
que prevê a Lei nº 8.666/1993 e o posicionamento doutrinário. Nesse sentido, cumpre 
transcrever o art. 48 da aludida legislação: “Art. 48. Serão desclassificadas: 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 

II - as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis. 
Parágrafo único. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Administração 
poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras 
propostas escoimadas das causas referidas neste artigo. 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 
manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 
são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas 
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994). 

Parágrafo único. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas 
forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias 
úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas 
das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo 
para três dias úteis.(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente 
inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços, as propostas 
cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 
valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998). (grifos acrescidos) ” Embora o texto do 
edital não esteja contrário à norma pertinente, sua aplicação deve observar outros 
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princípios e disposições legais. Nesse sentido, Marçal Justen Filho, in “Comentários à 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, 10ª Edição, São Paulo: dialética, 2004, 
pág. 447, assim se manifesta: “A desclassificação da proposta por irrisoriedade de 
preços depende da evidenciação da inviabilidade de sua execução, tendo em vista 
a compatibilidade entre os custos reconhecidos pelo licitante e aqueles praticados no 
mercado. 

Da mesma forma, ao tratar da matéria o doutrinador Adilson de Abreu Dallari, na obra 
“Aspectos Jurídicos da Licitação”, São Paulo: Ed. Saraiva, 2003, pág. 121, assim se 
posiciona: “(...) à semelhança do que ocorre com os licitantes inidôneos, também 
as propostas inviáveis (por desconformidade ou por não serem sérias, firmes e 
concretas) são excluídas do procedimento. Assim como os licitantes podem ser 
inabilitados, as propostas podem ser desclassificadas. (...) A preocupação com a 
“garantia do cumprimento das obrigações” (prevista no art. 37, XXI, da CF) não diz 
respeito exclusivamente à pessoa (física ou jurídica) do ofertante, e não se exaure com 
o término da fase de habilitação. 

Oriente as comissões de licitações e pregoeiros a consignarem, de forma clara e 
objetiva, nas atas dos certames licitatórios, todos os motivos que ensejarem a 
desclassificação das propostas apresentadas. Aponte os dispositivos legais e/ou 
editalícios não observados, de modo a evitar interpretações dúbias por parte das 
licitantes e dos órgãos de controle. 

Ao proceder ao julgamento dos respectivos certames licitatórios, a se absterem 
de desclassificar propostas que ofereçam maiores desvantagens aos empregados 
das licitantes do que aquelas previstas no instrumento coletivo aplicável à 
categoria profissional representada, quer seja pelo pagamento de salários, 
adicionais, benefícios, encargos, insumos e impostos não previstos ou a menor 
do que os consignados na respectiva norma coletiva de trabalho. Tal 
procedimento não constitui ilegalidade ou irregularidade que mereça a censura 
da Administração Pública, que deve limitar-se a exigir que os respectivos valores 
mínimo previstos sejam observado na formulação das propostas de preços. 
Acórdão 2564/2009 Plenário. 

Nesta oportunidade, não há questionamento sobre o edital, mas sim sobre a conduta 
adotada pela Comissão de Licitação e pela autoridade homologadora do certame. O fato 
é que, estando em desconformidade com as obrigações legais e ao exigido no edital, a 
Comissão de Licitação deverá desclassificar a mesma e fixar o prazo de oito dias úteis 
para a apresentação de outras propostas (no caso de desclassificação de todas as 
propostas) escoimadas das irregularidades apuradas (art. 48, § 3º, da Lei nº 
8.666/1993). 
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A desclassificação de propostas em razão de preço tem por objetivo evitar que a 
administração contrate bens ou serviços por preços excessivos, desvantajosos em 
relação à contratação direta no mercado, ou inexeqüíveis / irrisórios, que 
comprometam a satisfação do objeto almejado com conseqüências danosas à 
administração. Acórdão 287/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator) 

Estabeleça, com clareza e completude, nos editais, os requisitos essenciais das 
propostas 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 

Desclassifique, nas licitações, as propostas com preços manifestamente inexeqüíveis, 
de acordo com o disposto no art. 48, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 
818/2008 Segunda Câmara Consulte também as Decisões: Plenário: 855/2002; 
Segunda Câmara: 406/1996; os Acórdãos:Plenário: 1165/2006 (Sumário), 
486/2006; Primeira Câmara: 1970/2008 (Sumário), 169/2007 (Sumário), 
2028/2006, 1453/2003; Segunda Câmara: 2104/2009, 3553/2008, 3151/2006, 
264/2006, 262/2006. 

 

QUANTO AO JULGAMENTO DA PROPOSTAS APRESENTADAS. 

Caro julgador, é factível na análise da licitação que exija as “planilhas de preços 
detalhadas elaboradas pelos licitantes e que discriminem a composição de todos os 
preços unitários dos serviços, tais quais salários, encargos trabalhistas, tributos, taxa 
de administração, de forma a permitir a verificação da adequação dos preços dos itens 
àqueles praticados no mercado”. Acórdão 1544/2008 Primeira Câmara  

Elabore, quando da contratação de serviços, orçamento detalhado, nos mesmos moldes 
do exigido aos licitantes, fixado em instrumento convocatório, nos formatos das 
Planilhas de Custos e Formação de Preços, conforme disciplina o art. 7°, § 2º, inciso II, 
da Lei nº 8.666/1993. 

Realize, por ocasião da análise e do julgamento das propostas, a verificação dos 
preços unitários e da composição dos custos constantes das Planilhas de Custos 
e Formação de Preços, buscando-se eventuais valores desarrazoados ou 
inconsistências em relação ao orçamento, conforme estabelece a jurisprudência 
do TCU (Acórdãos 159/2003 e 1684/2003. 

Promova, em caso de detecção de erros no preenchimento das Planilhas de 
Custos e Formação de Preços das propostas, as medidas necessárias para que os 
valores e os cálculos dos preços unitários e de seus grupos estejam coerentes com o 
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valor global proposto, conforme a jurisprudência do TCU (Acórdãos 507 Licitações 
e Contratos - Orientações e Jurisprudência do TCU 159/2003 e 684/2003, ambos 
do Plenário). 

Proceda com vistas à comprovação, por parte da licitante, no caso de haver dúvidas 
quanto à exequibilidade da proposta vencedora, de que os valores dos custos dos 
insumos são coerentes com os preços de sua proposta ou de que ela terá efetivamente 
a capacidade de executar o que ofertou à administração. Acórdão 6349/2009 
Segunda Câmara 

Verifique a conformidade dos principais preços unitários da proposta vencedora aos 
preços formados a partir da aplicação, nas composições utilizadas para elaborar a 
“Planilha de Orçamento”, dos custos de insumos Tribunal de Contas da União 508 e 
mão-de-obra registrados, em cumprimento ao art. 109 da Lei nº 11.768/2008, 
atentando em especial para os seguintes itens (de maior materialidade). Acórdão 
384/2010 Segunda Câmara (Relação) Consulte também os Acórdãos:Plenário: 
697/2006 Sumário), 1498/2005, 1267/2005, 509/2005, 195/2005, 1094/2004, 
1913/2003, 1564/2003, 1292/2003, 855/2002, 45/1999, 369/1997, 197/1997; 
Primeira Câmara: 559/2009, 1861/2008, 2123/2006, 2119/2006, 111/2006, 
1634/2004, 617/2003; Segunda Câmara: 3905/2008, 1354/2007, 3151/2006, 
2231/2006, 591/2006 (Relação), 40/2006, 628/2005. 1438/2004. 

Portanto, da avaliação destas deve exigir de todos os licitantes habilitados a 
apresentação de suas propostas com os respectivos detalhamentos de preços 
(composições analíticas de preços, de encargos sociais e de BDI) e todos os 
demais documentos necessários ao julgamento da licitação, em cumprimento ao 
art. 43, incisos IV e V, da Lei nº 8.666/1993, não admitindo, sob qualquer 
hipótese, a inclusão posterior de nenhum documento ou informação necessária 
para o julgamento e classificação das propostas, conforme os critérios de 
avaliação constantes no edital, em atendimento ao que dispõe o § 3º do referido 
artigo. 

 

PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROOSTAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS 
AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, e SEAL 
SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELLI 

Pode a autoridade competente para continuidade e aprovação de procedimento 
licitatório: 
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A inadequação das exigências editalícias, que atentam contra o princípio da isonomia, 
da legalidade, da competitividade e da razoabilidade, insculpidos no art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal de 1988, e no art. 3º, caput e § 549 Licitações e Contratos - 
Orientações e Jurisprudência do TCU 1º, inciso I, da Lei de Licitações e Contratos, 
conduz à anulação do processo licitatório. Acórdão 1097/2007 Plenário (Sumário) 

É certo que a Administração deve “anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos”, nos termos 
da intelecção mais evoluída da Súmula nº 473 do STF. Ocorre que, no caso concreto, 
não houve afronta direta ao art. 30, § 1º, inciso I, da Lei n° 8.666/1993, mas 
interpretação restritiva desse comando normativo, cujos reflexos resultaram em 
prejuízo à Representante e, indiretamente, ao interesse público. Está-se diante de 
dispositivo legal que, embora cogente, não fornece e especifica todos os elementos para 
que os intérpretes apliquemento às situações fáticas sem qualquer divergência de 
entendimento, eis que confere certa margem de liberdade para a adoção de 
interpretações restritivas ou extensivas. 

Estou certo de que o entendimento alinhavado nesta Casa coaduna-se com o interesse 
público e visa a ampliar a competitividade dos procedimentos licitatórios, ao permitir 
que a exigência contida no § 1º do art. 30 da Lei n° 8.666/1993 possa ser comprovada, 
também, mediante contrato de prestação de serviços entre os profissionais e os 
licitantes, e não somente por meio de vínculo empregatício estabelecido por carteira 
de trabalho. Acórdão 103/2009 Plenário (Voto do Ministro Relator) 

O TCU esclareceu ao consulente que: 

• é possível, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/1993, a anulação de ato ou fase da 
licitação, inquinado de vício que não afete a totalidade do certame, bem assim dos atos 
e fases subseqüentes, operada pela autoridade competente para a homologação, a 
qualquer tempo. Como conseqüência, o procedimento licitatório deverá ser devolvido 
para a comissão de licitação, a fim de que refaça os atos anulados, aproveitandose os 
atos regulares e não afetados pelo vício já praticados; 

• caso a anulação ocorra posteriormente à assinatura do contrato, este deverá ser 
anulado, visto que a nulidade da licitação induz à nulidade do contrato, nos termos do 
art. 49, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa 
dos interessados, de acordo com o § 3º do citado artigo. Deve ser observada, também, 
a necessidade de se indenizar o contratado, cuja avença foi anulada, pelo que houver 
executado e demais prejuízos que não lhe sejam imputáveis, conforme preceitua o art. 
59 da referida lei. 
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• não há óbice para que a comissão de licitação, no decorrer do procedimento, caso 
possua delegação de competência da autoridade superior, anule parcialmente o 
certame e o refaça, aproveitando os atos regularmente praticados. Inexistindo 
delegação de competência, caberá à comissão de licitação declarar a invalidade dos 
atos eivados de vício e submeter à prévia decisão da autoridade superior proposta 
quanto à invalidade parcial do certame e ao refazimento dos pertinentes 
procedimentos. Acórdão 1904/2008 Plenário 

A pacífica doutrina do Direito Administrativo, o princípio da autotutela e a Súmula nº 
473 do Supremo Tribunal Federal asseguram à Administração anular seus próprios 
atos, quando ilegais, demonstrada a nulidade com que foram praticados.  

No entanto, a possibilidade ou não da anulação parcial de determinado certame 
licitatório, o momento em que esta ocorreria, e a competência para a sua prática, geram 
alguma controvérsia na doutrina. 

No relatório precedente, vimos que Maria Sylvia Zanella Di Pietro admite a 
possibilidade de anulação parcial de um determinado ato ou fase do procedimento 
licitatório, a ser praticada pela comissão de licitação, mas somente antes do 
encerramento da fase a ser anulada e do início da fase subseqüente. 

No entender de Lucas Rocha Furtado e José dos Santos Carvalho Filho, a autoridade 
responsável pela homologação pode anular o ato viciado e restituir o procedimento à 
comissão de licitação, para que o refaça. 

Admitem, portanto, a anulação parcial pela autoridade no momento da homologação, 
assim como Hely Lopes Meirelles, que também admite a anulação pela comissão de 
licitação, por ilegalidade em procedimento, em qualquer fase e a qualquer tempo, antes 
da assinatura do contrato. Segundo Diogenes Gasparini, a comissão de licitação pode 
anular o ato ou fase viciada e os atos e fases subseqüentes, em qualquer fase do 
procedimento, enquanto a autoridade responsável pela homologação tem competência 
para anular a totalidade do certame no momento da homologação. 

Apesar de alguns pontos divergentes na doutrina, todos os autores citados admitem, 
de uma forma ou de outra, a anulação parcial de um certame licitatório e o conseqüente 
refazimento de atos viciados, aproveitando-se os atos regulares praticados antes do 
vício identificado. 

Por óbvio, caso o vício atinja todos os atos constantes da licitação, necessária se faz a 
anulação completa, pois não haverá atos regulares aproveitáveis. Esse posicionamento 
reflete o pensamento que este Tribunal vem adotando ao julgar casos concretos 
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envolvendo os efeitos decorrentes de atos viciados identificados durante a condução 
de certames licitatórios, e mesmo após a sua conclusão. 

Para reforçar essa afirmação, trago dois recentes acórdãos, que tratam de 
irregularidades detectadas na fase de habilitação de licitantes, objeto específico de 
atenção do consulente, pelos quais este Plenário permite a continuação dos respectivos 
certames após sanados os vícios detectados e todos os demais atos deles decorrentes: 

(...) A Sefid e o Ministério Público junto ao TCU, seguindo a jurisprudência desta Casa, 
entendem possível a anulação parcial, pela autoridade competente para a 
homologação, por vício de ato ou fase da licitação, desde que não afete a totalidade do 
certame. Divergem, entretanto, quanto à possibilidade de a própria comissão de 
licitação anular parcialmente o certame e o refazer, aproveitando os atos regulares 
praticados, uma vez que não há explícita previsão na Lei nº 8.666/1993, sobre 
competência para anulação de atos. 

(...) Da leitura das deliberações transcritas no item 6 precedente, extrai-se que este 
Tribunal atribui à autoridade que possui prerrogativas de nível deliberativo da 
instituição administrativa a responsabilidade pela anulação de atos tidos como 
viciados e dar continuidade ao certame licitatório, posicionamento este que vai ao 
encontro da manifestação do MP/TCU quanto à impossibilidade de a comissão de 
licitação assim proceder, excetuando-se, naturalmente, os casos nos quais haja 
delegação de competência da autoridade superior. Acórdão 1904/2008 Plenário (Voto 
do Ministro Relator) 

A doutrina tem admitido a não-invalidação das atos administrativos quando possa 
decorrer, para a Administração, maiores prejuízos. Nesse sentido cito a posição da 
professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “No direito administrativo, já vimos que a 
Administração não pode ficar sujeita à vontade do particular para decretar ou não a 
nulidade. Mas a própria administração pode deixar de fazê-lo por razões de interesse 
público quando a anulação possa causar prejuízo maior do que a manutenção do ato.” 
(in Direito Administrativo. Ed. Atlas. São Paulo: 1999, p. 229/230) Acórdão 
1280/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator) 

Perante tudo o que foi descrito acima, deve esta Comissão de Licitações, através de seu 
Pregoeiro e/ou autoridade superior reavaliar os atos praticados até o momento e 
DESCLASSIFICAR AS EMPRESAS AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
PATRIMONIAL EIRELI-ME, e SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELLI, por não 
atender todos os dispositivos já mencionados acima, e principalmente por apresentar 
vícios de ilegalidade, dando continuidade no presente certame com a próxima empresa 
que apresentou o menor preço, ou seja, EMPRESA RAGNAR SEGURANÇA LTDA-EPP. 
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DAS MEDIDAS CABÍVEIS 

Por fim, a Recorrente informa sua pretensão de buscar a defesa de seus direitos na 
presente licitação, até as últimas instâncias possíveis, na eventual de não provimento 
do presente recurso administrativo. 
 
Inclusive buscando efeito suspensivo do presente certame, por meio de medidas 
judiciais de urgência. Pois não concorda com a injustiça com que foi tratada em vista 
de todos apontamentos feitos e porque é entendimento firme do TCU de 
DESCLASSIFICAÇÃO SUMÁRIA DAS PLANILHAS E PROPOSTAS APRESENTADAS 
PELAS EMPRESAS AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-
ME, e SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELLI, PRINCIPALEMNTE ESTA ÚLTIMA 
QUE APÓS DADO SEU LANCE DE R$949.000,00 (Novecentos e Quarenta e Nove Mil 
Reais) QUE JÁ ERA INEXEQUÍVEL, COM CERTEZA NÃO CONSEGUIRÁ COMPOR 
SEUS CUSTOS COM O LANCE OFERTADO EM RELAÇÃO AO INICIAL QUE ORA JÁ 
ANALISAMOS NAS MESMAS QUESTÕES APRESENTADAS. 
 

DO PEDIDO 

Perante tudo que foi colocado e apontado, a empresa RAGNAR SEGURANÇA 
LTDA-EPP, Inscrita no CNPJ/MF sob n. 30.737.359/0001-07, vem pela presente 
pedir a DESCLASSIFICAÇÃO SUMÁRIA DAS PROPOSTAS E PLANILHAS 
APRESENTADAS PELAS EMPRESAS AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
PATRIMONIAL EIRELI-ME, e SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELLI, em todos 
os pontos abordados, por apresentar PREÇO INEXEQUÍVEL NO PRESENTE 
CERTAME LICITATÓRIO E POR DEIXAR APARENTEMENTE EM SUAS PLANILHAS 
CÁLCULOS, ÍNDICES E VALORES COM DÚVIDAS DE ATOS DE ILEGALIDADE SE 
COMPARARMOS AS MESMAS, E TAMBÉM QUANTO A EMPRESA DITA VENCEDORA 
DO CERTAME com o objetivo de enquadrar sua PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA IRÁ 
READEQUAR SUA PLANILHA E PROPOSTA aos lances ofertados e às exigências 
editalícias, E COMO JÁ SE ENCONTRA INEXEQUÍVEL, NÃO TERÁ NENHUMA SAÍDA 
PARA READEQUAÇÃO DA MESMA, APRESENTANDO NOVAMENTE PERCENTUAIS, 
PREÇOS E VALORES diferentes da legislação vigente, bem como da convenção 
coletiva adotada e todos os apontamentos já feitos, além de ter apresentado 
JUSTIFICATIVA E DECLARAÇÃO FALSA E APARENTEMENTE COM ATOS DE 
ILEGALIDADE DE AMBAS EMPRESAS PROMOVENDO A APRESENTAÇÃO DE SUAS 
PROPOSTAS COM MESMOS ERROS CONFORME APONTAMOS JÁ FEITOS, E ESTAS 
COM ÍNDICES E VALORES QUE NÃO REPRESENTAM A REALIDADE DE CÁLCULO 
EFETIVO E REAL DESTES. 
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Desta feita, diante da impossibilidade destas empresas adequarem suas Planilha e 
Proposta com os valores e percentuais reais, pede que seja dado continuidade ao 
presente processo licitatório analisando à luz a todos os fatos já apontados CHEGANDO 
À PRÓXIMA PROPOSTA VÁLIDA E REALMENTE VANTAJOSA, haja vista ser uma das 
funções da Administração Pública resguardar o interesse público e o erário público de 
despesas comprovadamente inexequíveis e inclusive e principalmente pelo fato desta 
ser corresponsável por todos os atos jurídicos deste certame, bem como do que a 
presente empresa contratada possa praticar, conforme já explanado várias vezes. 

Com efeito necessário, fundamentamos nosso posicionamento com várias 
jurisprudências pátrias e pelas análises já apontadas, com razão no interesse público, 
por ato da própria administração. 

Caso este não seja o entendimento dessa D. Comissão de Licitação, requer que o 
presente apelo seja encaminhado à Autoridade Superior, ex: VI do art. 109, § 3º da Lei 
nº 8.666/93, para ser apreciados nos termos da Lei. 

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2020 
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