
 

 

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DA COMPANHIA 

DOCAS DA PARAÍBA. 

  

  

Pregão Eletrônico no 005/2021 

  

  

 

 

 

 

 

 

A empresa ÁTRIO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.906.528/0001-31, 

localizada na Avenida Mato Grosso, 864, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB, 

através de seu departamento jurídico, vem respeitosamente por intermédio 

de seu representante legal, respeitosamente a presença deste r. órgão, 

apresentar razões recursais em desfavor da decisão que declarou vencedora 

do  Pregão Eletrônico nº 005/2021 a empresa GLAD SERVICO DE 

SEGURANCA PRIVADA EIRELI, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada para a prestação de serviços de vigilância patrimonial armada 

para atender a Companhia Docas da Paraíba, conforme fundamentos abaixo. 

 

a)  DA TEMPESTIVIDADE. 

 

Nos termos do item 10.2, os licitantes poderão apresentar 

recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a habilitação. 

 

10.2. Os licitantes poderão apresentar recurso no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis após a habilitação, o qual contemplará, além dos atos praticados 

nessa fase, aquelas praticados na fase de julgamento das propostas de 

preços, ficando os demais licitantes , desde logo, intimados, para 

querendo, apresentarem contrarrazões em outros 5 (cinco) dias úteis, 

que começarão a contar do término do prazo do recorrente. 

 

Considerando que não foi aberto prazo no Portal de Compras 

Públicas para envio de razões recursais, a Recorrente prontamente entrou em 



 

 

contato com a Comissão de Licitação em 16.08.2021 via e-mail, momento em 

que foi informada que a data limite para envio seria dia 23.08.2021. 

 

Sendo assim, não existem dúvidas sobre a tempestividade do 

presente recurso administrativo. 

 

b) RESUMO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

  

A Companhia Docas da Paraíba publicou edital do Pregão 

Eletrônico no 005/2021, com o objetivo de contratar empresa especializada 

para prestação dos serviços de execução indireta de vigilância armada, nas 

dependências e instalações da Companhia Docas da Paraíba, compreendendo 

o fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e de equipamentos adequados à 

execução dos trabalhos, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

Após fase de lances, o pregoeiro declarou vencedora a empresa 

GLAD SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, mesmo após esta ter 

apresentado proposta comercial com vícios insanáveis. 

 

Dessa decisão, a Recorrente apresentou manifestação de 

intenção de recurso, uma vez que a proposta da Recorrida possui diversas 

falhas em sua planilha de custos, conforme será demonstrado a seguir. 

  

c) DOS MOTIVOS PARA REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU 

VENCEDORA A GLAD SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA 

EIRELI. 

 

O presente recurso abordará erro a erro na planilha de preços da 

empresa Recorrida, de modo a deixar claro que a decisão que classificou e 

habilitou a recorrida foi equivocada e em desacordo com os dispositivos legais 

e normativos.  

 

b.1 DA EXISTÊNCIA DE ERROS NO CÁLCULO DO ADICIONAL 

NOTURNO SOBRE A HORA NOTURNA REDUZIDA.  

 

No que se refere ao adicional noturno incidente sobre a hora 

noturna reduzida, a empresa Recorrida apresentou erros no momento de 

formulação de sua planilha de custos, tendo considerado valor inferior. 



 

 

 

Considerando a hora noturna reduzida, o trabalho noturno (das 

22h às 05h) sempre será contabilizado com uma hora a mais, de modo que o 

trabalho noturno em escala 12x36 passa a ser contabilizado como 13h por 

turno de trabalho efetivamente cumprido. 

  

Com esse fato, o adicional noturno deverá incidir sobre 8 (oito) 

horas noturnas, e não sobre 7, totalizando uma jornada de 13h.  

 

Assim, como a jornada ganha o acréscimo de uma hora, esta, 

ainda, deverá ser contabilizada como hora extra, sofrendo o acréscimo de 50% 

conforme a CCT PB000387/2020 em sua Cláusula 8ª, Parágrafo Segundo. 

 

“PARÁGRAFO SEGUNDO: As horas extras serão pagas pelos 

empregadores com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) 

sobre o valor da hora normal.” (CCT PB000387/2020, Cláusula 

8ª, Parágrafo 2º) 

 

Por essa razão, ao apresentar o valor de R$ 97,68 (noventa e sete 

reais e sessenta e oito centavos) a Recorrida está violando, mais uma vez, as 

disposições normativas e legais, eis que deveria ter sido cotado o valor de R$ 

146,52 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), 

correspondente a jornada de trabalho com a hora noturna reduzida e com o 

respectivo adicional noturno sobre a 8ª hora noturna, além do adicional de 

hora extra sobre a 13ª hora laborada. 

 

 

b.2 DA AUSÊNCIA DE COTAÇÃO DOS REFLEXOS DO DESCANSO 

SEMANAL REMUNERADO SOBRE O ADICIONAL NOTURNO E O 

ADICIONAL DE HORA NOTURNA REDUZIDA. 

 

A empresa Recorrida deixou, também, de cotar na sua planilha 

de custos o valor referente ao reflexo Descanso Semanal Remunerado sobre o 

Adicional Noturno e o Adicional de Hora Noturna Reduzida de forma 

equivocada. 

 

De acordo com Art. 7º, da Lei 605/49: 

 

Art. 7º A remuneração do repouso semanal corresponderá: 



 

 

a) para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou 

mês, à de um dia de serviço, computadas as horas 

extraordinárias habitualmente prestadas; (Redação dada 

pela Lei nº 7.415, de 09.12.85) 

b) para os que trabalham por hora, à sua jornada norma 

de trabalho, computadas as horas extraordinárias 

habitualmente prestadas;            (Redação dada pela Lei 

nº 7.415, de 09.12.85) 

c) para os que trabalham por tarefa ou peça, o equivalente 

ao salário correspondente às tarefas ou peças feitas 

durante a semana, no horário normal de trabalho, dividido 

pelos dias de serviço efetivamente prestados ao 

empregador; 

d) para o empregado em domicílio, o equivalente ao 

quociente da divisão por 6 (seis) da importância total da 

sua produção na semana. 

 

Em consonância com a legislação supracitada, tem-se o Art. 59-

A, parágrafo único, CLT. Vejamos: 

 

Art. 59-A.  Em exceção ao disposto no art. 59 desta 

Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo 

individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de 

trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas 

seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, 

observados ou indenizados os intervalos para repouso e 

alimentação. 

Parágrafo único.  A remuneração mensal pactuada pelo 

horário previsto no caput deste artigo abrange os 

pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e 

pelo descanso em feriados, e serão considerados 

compensados os feriados e as prorrogações de trabalho 

noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º 

do art. 73 desta Consolidação.     

 

 

Ainda, nos termos do Art. 67, CLT: 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7415.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art59
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art59
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art73


 

 

Art. 67 - Será assegurado a todo empregado um descanso 

semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, o qual, 

salvo motivo de conveniência pública ou necessidade 

imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no 

todo ou em parte. 

Parágrafo único - Nos serviços que exijam trabalho aos 

domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será 

estabelecida escala de revezamento, mensalmente 

organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. 

 

Além de violar as disposições legais, tal omissão acaba por 

prejudicar diretamente os trabalhadores, ferindo um direito legalmente 

previsto!!!   

 

Com a devida correção dos itens acima (b.1 e b.2), a 

Remuneração do profissional passaria de R$ 1.686,61 (mil seiscentos e oitenta 

e seis reais e sessenta e um centavos) – conforme apresentado pela Recorrida 

– para R$ 1.796,01 (mil setecentos e noventa e seis reais e um centavo), valor 

esse que irá refletir em todos os demais módulos. 

 

Ora, considerando apenas as razões já expostas até o presente 

momento, o Ilustre Pregoeiro já deveria ter rejeitado a proposta da Recorrida, 

pois deixou de cotar itens obrigatórios em sua planilha de custos, obtendo 

vantagens indevidas e, ainda, ferindo a isonomia e legalidade deste Pregão 

Eletrônico. 

 

b.3 DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO SUBMÓDULO 2.1 

PARA OS POSTOS NOTURNOS. 

 

Aqui, mais uma vez, estamos diante de graves erros na planilha 

de custos da Recorrida, uma vez que a empresa Glad Serviço de Segurança 

Privada Eireli cotou de forma errada os custos referentes ao 13º salário, férias 

e o adicional de férias. 

 

Ao realizar os cálculos com o custo do 13º salário, o resultado 

obtido para a rubrica seria de R$ 149,61 (cento e quarenta e nove reais e 

sessenta e um centavos) após a correção, e não R$ 140,49 (cento e quarenta 

reais e quarenta e nove centavos), como apresentado pela licitante vencedora 

do pregão. 



 

 

 

Nessa mesma linha, o custo das férias e o adicional de férias 

passaria de R$ 187,38 (cento e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos) – 

conforme apresentado pela Recorrida, para R$ 199,54 (cento e noventa e nove 

reais e cinquenta e quatro centavos) após a correção. 

 

Diante dessa alteração, o somatório do submódulo 2.1 será, 

consequentemente, majorado, passando de R$ 327,88 (trezentos e vinte e sete 

reais e oitenta e oito centavos) para R$ 349,15 (trezentos e quarenta e nove 

reais e quinze centavos), após as correções devidas. 

 

b.4 DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO SUBMÓDULO 2.2 

PARA OS POSTOS NOTURNOS. 

 

Conforme dispõe a Instrução Normativa nº 05/2017 atualizada 

pela Instrução Normativa nº 07/2018, a base de cálculo do submódulo 2.2 é o 

somatório do Módulo 1 e o Submódulo 2.1. 

 

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras 

contribuições. 

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o 

Submódulo 2.1. (Redação dada pela Instrução Normativa 

nº 7, de 2018) 

 

Como existe uma sequência de erros na planilha da empresa 

Recorrida e considerando que os valores do módulo 1 e do submódulo 2.1 

foram erroneamente calculados, ao analisarmos o submódulo 2.2, foi 

constatado que o custo aprovisionado para os Encargos Previdenciários e 

outras contribuições está inferior ao devido.  

 

Para os postos noturnos, a Recorrida apresentou, de forma 

equivocada, a soma do módulo 1 e do submódulo 2.1 equivalente a R$ 2.014,49 

(R$ 1.686,61 (remuneração) + R$ 327,88 (13º salário, férias e adicional de 

férias), valor esse que corresponde à base de cálculo do submódulo 2.2. 

 

Contudo, o valor correto para base de cálculo do submódulo 2.2 

deveria ser encontrado através da seguinte soma: R$ 1.796,01 + R$ 349,15 = 

R$ 2.145,16 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos). 



 

 

 

Ora, a majoração da base de cálculo do submódulo 2.2 irá refletir 

diretamente nas suas rubricas, conforme abaixo demonstrado. Veja: 

 

a. Considerando que o custo com o INSS é de 20% sobre o 

valor obtido da soma do módulo 1 com o submódulo 2.1, o 

aprovisionamento correto para a rubrica deveria ser de R$ 

429,03 (quatrocentos e vinte e nove reais e três centavos) 

e não de R$ 402,90 (quatrocentos e dois reais e noventa 

centavos), como apresentado pela recorrida;  

b. Para os custos com SESI e SESC, o valor apresentado pela 

Recorrida foi de R$ 30,22 (trinta reais e vinte e dois 

centavos), enquanto deveria ter sido apresentado o valor 

de R$ 32,18 (trinta e dois reais e dezoito centavos), o que, 

mais uma vez, majora o preço da Glad; 

c. Para os custos com SENAI ou SENAC, o valor 

apresentado pela Recorrida foi de R$ 20,14 (vinte reais e 

quatorze centavos), enquanto deveria ter sido 

apresentado o valor de R$ 21,45 (vinte e um reais e 

quarenta e cinco centavos); 

d. Para o INCRA, o valor proposto foi de R$ 4,03 (quatro 

reais e três centavos), enquanto deveria ser R$ 4,29 

(quatro reais e vinte e nove centavos); 

e. Para o Salário Educação, foi aprovisionado o valor de R$ 

50,36 (cinquenta reais e trinta e seis centavos), enquanto 

deveria ser 53,63 (cinquenta e três reais e sessenta e três 

centavos); 

f. Para o FGTS, o valor apresentado foi de R$ 161,16 (cento 

e sessenta e um reais e dezesseis centavos), enquanto o 

correto seria R$ 171,61 (cento e setenta e um reais e 

sessenta e um centavos); 

g. Para o Seguro Acidente de Trabalho, foi proposto o valor 

de R$ 30,22 (trinta reais e vinte e dois centavos), enquanto 

o correto seria R$ 64,35 (sessenta e quatro reais e trinta e 

cinco centavos), mais que o dobro do valor aprovisionado 

pela Recorrida; 

h. Para o SEBRAE, o valor proposto foi de R$ 12,09 (doze 

reais e nove centavos), enquanto deveria ter sido R$ 12,87 

(doze reais e oitenta e sete centavos). 



 

 

 

Nesse sentido, a soma do respectivo submódulo que antes 

totalizava R$ 711,11 (setecentos e onze reais e onze centavos), passará a ser 

de R$ 789,41 (setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), 

acarretando, mais uma vez, a majoração dos custos propostos pela  

 

Assim, é notório que a Recorrida usou de má-fé na formulação de 

seus preços, apresentando valores inferiores àqueles realmente devidos, na 

tentativa de induzir vossa senhoria à erro no momento de análise da proposta. 

 

 

b.5 DO INCORRETO APROVISIONAMENTO PARA O CUSTO COM O 

VALE TRANSPORTE. 

 

Da análise do submódulo 2.3, foi constatado que a empresa 

Recorrida não aprovisionou os custos com o vale transporte da forma correta, 

obtendo, mais uma vez, valor inferior. 

 

Analisando a sua planilha, observamos que a Recorrida realizou 

os cálculos tomando por base o valor do transporte público do município de 

João Pessoa, e não de Cabedelo, local da prestação dos serviços. 

 

Considerando que a tarifa de transporte público em Cabedelo é 

R$ 4,35 (quatro reais e trinta e cinco centavos), o valor correto para 

aprovisionamento de vale transporte deveria ser de R$ 97,44 (noventa e sete 

reais e quarenta e quatro centavos), seguindo a seguinte fórmula: (R$ 4,35 x 

2 x 15) – (R$ 1.102,03 (salário base) x 3%) = (R$ 130,50 – R$ 33,06) = R$ 97,44. 

 

Aqui, registramos mais uma vez o fato de que a Recorrida tentou 

induzir a Comissão à erro, obtendo o valor final de R$ 91,44 (noventa e um 

reais e quarenta e quatro centavos), enquanto o correto seria R$ 97,44.    

 

b.6 DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO MÓDULO 3. 

 

Aqui, estamos diante de outros tantos erros na planilha da 

empresa Recorrida que impedirão a sua correção sem majoração do preço 

inicialmente ofertado. Vejamos: 

 



 

 

a. O custo para o aviso prévio indenizado foi cotado pela 

Recorrida, de forma errada, em R$ 7,08 (sete reais e oito 

centavos), onde o correto seria o valor de R$ 7,48 (sete 

reais e quarenta e oito centavos); 

b. No que se refere a incidência do FGTS sobre o aviso prévio 

indenizado, o valor apresentado pela recorrida foi de R$ 

0,57 (cinquenta e sete centavos), onde deveria ser R$ 0,60 

(sessenta centavos); 

c. Já sobre a Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio 

Indenizado, o valor cotado pela Recorrida foi de R$ 2,70 

(dois reais e setenta centavos), onde o correto seria R$ 2,87 

(dois reais e oitenta e sete centavos); 

d. Para o Aviso Prévio Trabalhado, o valor cotado pela 

Recorrida foi de R$ 32,72 (trinta e dois reais e setenta e 

dois centavos), onde deveria ser apresentado o valor de R$ 

34,92 (trinta e quatro reais e noventa e dois centavos); 

e. A incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso 

Prévio Trabalhado apresentada na planilha da recorrida 

foi de R$ 43,16 (quarenta e três reais e dezesseis centavos) 

onde deveria ser R$ 54,60 (cinquenta e quatro centavos e 

sessenta centavos).  

 

No que se refere ao custo do pagamento para a Multa do FGTS a 

empresa Recorrida calculou apenas o pagamento para 85% dos funcionários, 

tendo em vista que aprovisionou a multa do FGTS para o aviso prévio indenizado 

para 5% dos funcionários, cujo percentual adotado foi de 0,16%, e para apenas 

80% dos funcionários a multa do FGTS para aviso prévio trabalhado, cujo 

percentual adotado foi de 2,56%, totalizando 85% dos funcionários acobertados, 

estando 15% deles sem qualquer valor aprovisionado para multa do FGTS.  

 

Vejamos demonstração dos cálculos abaixo: 

 

Demonstração:  

Multa 

5% dos funcionários / 8% FGTS / 40% Multa do FGTS => 0,05 

x 8% x 40% = 0,0016 x 100% = 0,16%; 

 

 80% dos funcionários / 8% FGTS / 40% Multa do FGTS => 

0,80 x 8% x 40% = 0,0256 x 100% = 2,56%. 



 

 

 

Portanto, apenas 85% dos funcionários estão sendo considerados 

para o recebimento da multa sobre o FGTS por rescisões sem justa causa, 

enquanto 15% dos funcionários estão sem qualquer previsão para custeio. 

 

Assim, a soma do módulo 3, após a correção de todas as falhas 

acima apontadas, totalizou R$ 113,45 (cento e treze reais e quarenta e cinco 

centavos), enquanto a empresa Recorrida apresentou o valor final para o 

módulo de R$ 97,80 (noventa e sete reais e oitenta centavos). 

 

b.7 DOS DIREITOS DO PROFISSIONAL SUBSTITUTO. SUBMÓDULO 

4.1. 

 

Como é de amplo conhecimento, os profissionais substitutos 

possuem os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários dos profissionais 

titulares dos postos. 

 

Por essa razão, para cálculo dos submódulos 4.1 e 4.2, deve-se 

considerar a soma dos módulos 1, 2 e 3, a qual irá refletir diretamente nos 

custos da remuneração, encargos, benefícios e previsão para rescisão. 

Todavia, ocorre que a Recorrida utilizou tão somente do valor do módulo 1 

para cálculo do submódulo 4.1, desconsiderando todos os direitos garantidos 

para os trabalhadores substitutos. 

 

Na oportunidade, é imprescindível destacarmos que já existem 

decisões judiciais em que há a garantia dos mesmos direitos do profissional 

titular ao substituto. 

 

Para os postos diurnos, a recorrida apresentou o valor de R$ 

15,27 (quinze reais e vinte e sete centavos), sem aprovisionar os benefícios e 

encargos para o profissional substituto, o qual, após correção, deveria passar 

a ser R$ 36,10 (trinta e seis reais e dez centavos). 

 

De igual modo a Recorrida o fez para os postos noturnos, pois 

apresentou o valor de R$ 17,98 (dezessete reais e noventa e oito centavos), 

onde o correto seria R$ 36,10 (trinta e seis reais e dez centavos), após correção 

da base de cálculo com manutenção dos percentuais por eles definidos como 

aprovisionadores. 

 



 

 

Sendo assim, é evidente que a Recorrida obteve vantagem 

indevida no momento em que suprimiu direitos dos trabalhadores 

substitutos, apresentando preço incapaz de cobrir os custos necessários para 

a contratação pretendida pela Companhia Docas da Paraíba. 

 

 

b.7 DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO SUBMÓDULO 4.2. 

 

No que se refere ao custeio do profissional substituto no intervalo 

intrajornada para repouso e alimentação, a Recorrida somente considerou o 

valor do salário base com o adicional de periculosidade e o adicional noturno, 

obtendo, ao final, valor inferior, pois realizou o aprovisionamento para as 15 

horas mensais de rendição com base em valor errado. 

 

Ao realizar os cálculos para o profissional rendeiro, a Recorrida 

deveria ter considerado todos os direitos e reflexos conferidos aos demais 

trabalhadores, eis que o substituto faz jus aos mesmos direitos e benefícios 

conferidos a qualquer trabalhador. 

 

Para os postos diurnos, a Recorrida apresentou o valor de R$ 

97,65 (noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), desconsiderando os 

direitos dos trabalhadores substitutos, onde o correto deveria ser R$ 187,96 

(cento e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), com a incidência de 

todos os direitos legalmente estabelecidos para tais trabalhadores. 

 

Para os postos noturnos, a Recorrida apresentou, de forma 

equivocada, o valor de R$ 115,05 (cento e quinze reais e cinco centavos) – 

calculado apenas sobre o valor incorreto da remuneração aprovisionada – 

onde o correto seria R$ 230,08 (duzentos e trinta reais e oito centavos), já com 

a incidência de todos os direitos trabalhistas suprimidos pela Recorrida – 

dobro do valor aprovisionado pela Glad Serviços. 

 

A manutenção da proposta da recorrida nos termos em que foi 

aceita poderá ensejar graves danos aos trabalhadores!! 

 

Por possuir os mesmos direitos do profissional titular do posto, 

sobre o valor correspondente ao substituto deverá incidir os reflexos dos 

módulos 2 e 3 na composição de seu custo, fato que irá implicar diretamente 

na majoração do preço inicialmente ofertado pela empresa Recorrida, 



 

 

principalmente em conjunto com as demais correções apontadas no presente 

recurso. 

 

 

b.8 DA EXISTÊNCIA DE ERROS NO MÓDULO 6. 

 

Analisando a planilha da Recorrida, foi constatado que existem 

erros na composição do módulo 6 (custos indiretos, tributos e lucro) no 

momento da demonstração dos custos tributários. 

 

Como se sabe, para cálculo dos tributos deve-se encontrar o fator 

de conversão, conhecido como “cálculo por dentro dos tributos”, dentre os 

quais tempos o PIS e a COFINS (federais), o Fundo Empreender (estadual) e 

o ISS (municipal), os quais, somados, totalizam 9,65%. 

 

Para encontrar o fator de tributação, é necessário subtrair 100% 

de 9,65% dos tributos em fração de milhar, ou seja: 1 – 0,0965 = 0,9035, 

devendo ser esse o fator de tributação. 

 

• Postos noturnos: 

 

Considerando os valores com erro apresentados na planilha da 

recorrida, obtém-se a seguinte soma para os postos noturnos: Módulo 1 – R$ 

1.686,61 + Módulo 2 – R$ 1.352,66 + Módulo 3 – R$ 97,80 + Módulo 4 – R$ 

133,03 + Módulo 5 – R$ 49,31 + Custos Indiretos – R$ 6,31 + Lucro – R$ 3,99 

= R$ 3.329,71. 

 

Todavia, ao dividirmos o valor de R$ 3.329,71 pelo fator de 

tributação que corresponde a 0,9035, encontramos o valor final do custo do 

funcionário, ou seja, R$ 3.329,71 / 0,9035 = R$ 3.685,35, valor superior ao 

aprovisionado pela Recorrida, uma vez que foi apresentado o valor final após 

tributação de R$ 3.682,12. 

 

Ao realizarmos os cálculos com a correção do custo da tributação 

e dos demais módulos com erros, obtemos o seguinte resultado: Módulo 1 – R$ 

1.796,01 + Módulo 2 – R$ 1.464,99 + Módulo 3 – R$ 113,45 + Módulo 4 – R$ 

266,18 + Módulo 5 – R$ 49,31 + Custos Indiretos – R$ 7,01 + Lucro – R$ 4,44 

= R$ 3.701,39. 

 



 

 

Adotando o mesmo percentual de tributação (9,65%), com 0,9035 

como fator de tributação, obtivemos o valor final por posto noturno de R$ 

4.096,73 após todas as correções (R$ 3.701,39 / 0,9035 = R$ 4.096,73). 

 

Por conseguinte, o valor do posto noturno de vigilância armada 

passaria de R$ 7.364,24, conforme apresentado pela Recorrida, para R$ 

8.193,46, após as devidas correções. 

 

• Postos diurnos: 

 

Considerando os valores com erro apresentados na planilha da 

recorrida, obtém-se a seguinte soma para os postos diurnos: Módulo 1 – R$ 

1.432,64 + Módulo 2 – R$ 1.199,49 + Módulo 3 – R$ 83,07 + Módulo 4 – R$ 

112,92 + Módulo 5 – R$ 49,31 + Custos Indiretos – R$ 5,47 + Lucro – R$ 3,46 

= R$ 2.886,36. 

 

Todavia, ao dividirmos o valor de R$ 2.886,36 pelo fator de 

tributação que corresponde a 0,9035, encontramos o valor final do custo do 

funcionário, ou seja, R$ 2.886,36 / 0,9035 = R$ 3.194,64, valor superior ao 

aprovisionado pela Recorrida, uma vez que foi apresentado o valor final após 

tributação de R$ 3.191,83. 

 

Ao realizarmos os cálculos com a correção do custo da tributação 

e dos demais módulos com erros, obtemos o seguinte resultado: Módulo 1 – R$ 

1.432,64 + Módulo 2 – R$ 1.233,63 + Módulo 3 – R$ 90,50 + Módulo 4 – R$ 

217,46 + Módulo 5 – R$ 49,31 + Custos Indiretos – R$ 5,74 + Lucro – R$ 3,64 

= R$ 3.032,92. 

 

Adotando o mesmo percentual de tributação (9,65%), com 0,9035 

como fator de tributação, obtivemos o valor final por posto diurno de R$ 

3.356,86, após todas as correções (R$ 3.032,92 / 0,9035 = R$ 3.356,86). 

 

Portanto, o valor unitário apresentado pela Recorrida de R$ 

3.191,83 (três mil cento e noventa e um reais e oitenta e três centavos) é 

inferior ao valor mensal devido, que deverá ser corrigido para R$ 3.356,86 

(três mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Por 

conseguinte, o valor do posto diurno de vigilância armada irá passar de R$ 

6.383,66, conforme apresentado pela recorrida, para R$ 6.713,72, após 

correções. 



 

 

 

Diante de tais constatações, mais uma vez resta demonstrada a 

impossibilidade de correção da planilha de custos da Recorrida sem majoração 

do preço final ofertado. 

 

b.9 DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DILIGÊNCIA QUE 

IMPORTE EM AUMENTO DO PREÇO. 

 

Sob uma interpretação estritamente literal/gramatical, a Lei 

Geral de Licitações confere à comissão e também ao pregoeiro, visto que a 

regra se aplica subsidiariamente ao pregão, o direito de efetuar diligência 

para complementar a instrução do processo licitatório. 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância 

dos seguintes procedimentos: 

§3º. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 

a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta. 

É pacífico o entendimento do Tribunal de Contas de que falhas 

sanáveis, meramente formais, identificadas nas propostas, não devem levar 

necessariamente à inabilitação, cabendo à Comissão Julgadora promover as 

diligências destinadas a esclarecer dúvidas ou complementar o 

processamento do certame (Lei 8.666/1993, art. 43, §3º).  

É o sentido que se extrai do Acórdão 2.521/2003-TCU-

Plenário, in verbis: “atente para o disposto no art. 43, §3º, abstendo-se, em 

consequência, de inabilitar ou desclassificar empresas em virtude de detalhes 

irrelevantes ou que possam ser supridos pela diligência autorizada por lei”. 

A questão, muitas vezes se mostra mais complexa do que 

aparentemente pode se imaginar. É que a aplicação inadequada dessa 

importante ferramenta processual prevista na Lei Geral de Licitações pode 

acarretar violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento 



 

 

convocatório, a partir de um tratamento excepcional a uma licitante em 

detrimento das demais concorrentes. 

Deve-se observar que, nos termos da lei, não é possível a inclusão 

de documentação que deveria ter sido originariamente apresentada, pois isso 

configuraria um tratamento anti-isonômico entre os participantes, uma 

espécie de prêmio para aquele que descumpriu uma regra do edital. 

Nessa linha de raciocínio, a Corte de Controle Federal tem 

admitido e até mesmo exigido que os órgãos/entidades promovam diligência 

com vistas a corrigir erros de natureza meramente formal, de modo a priorizar 

o menor preço. Essa retificação da planilha, por óbvio, não pode acarretar 

aumento no preço global da proposta. 

Em síntese, para o TCU, o envio de nova planilha não representa 

nenhuma espécie de privilégio para a empresa, posto que o preço global não 

pode ser alterado, ou seja, não haverá mudança na classificação, mas apenas 

uma retificação no documento que discrimina a composição do preço oferecido 

pela licitante. 

Analisando todos os erros de cálculo apresentados na proposta 

da Glad Serviços, percebe-se que não há qualquer condição da empresa 

promover ajustes na sua planilha sem elevar o preço da proposta já declarada 

vencedora pois cotou de forma equivocada diversos itens, vejamos: 

A Recorrida aprovisionou o valor de R$ 13.747,90 por cada posto 

de serviços 24 horas, sendo o custo mensal de R$ 82.487,40 e anual de R$ 

989.848,80. 

 

A título de exemplo, ao considerarmos apenas a correção da 

tributação, desconsiderando as demais correções apontadas nessas razões de 

recurso, os valores relativos aos postos de serviços 24 horas seriam 

automaticamente majorados, passando a ser: R$ 13.759,98 por posto; R$ 

82.559,88 mensal; e R$ 990.718,56/anual, ou seja, o valor global da proposta 

já seria majorado, fato que por si só ensejaria a desclassificação da Recorrida. 

 



 

 

Assim, diante de tudo que foi relatado, resta devidamente 

demonstrado que a proposta apresentada pela recorrida não atende os 

ditames legais e normativos, ao tempo em que se mostra inapta para atender 

os serviços de vigilância armada buscados pela Companhia Docas Paraíba. 

c. DO PEDIDO FINAL 

A recorrente, com base em tudo que apresentou nas razões 

recursais vem solicitar: 

 

l.1 – que seja provido o recurso para que reforme a decisão que 

classificou a proposta comercial da empresa recorrida, eis que 

eivada de erros de cálculos que a tornam inapta para atender os 

ditames do edital e do contrato administrativo, considerando, 

ainda, a impossibilidade de correção de sua proposta sem 

majoração do preço final ofertado pela recorrida;   

 

l.2 – Após a reforma da decisão que classificou e habilitou a 

recorrida seja dada continuidade ao pregão eletrônico com a 

convocação da empresa subsequente para apresentar proposta e 

posterior habilitação 

 

I.3 – Em não sendo esse o entendimento de Vossa Senhoria, que 

sejam os autos remetidos para julgamento pela Autoridade 

Superior. 

 

 

 

João Pessoa/PB, 23 de agosto de 2021. 

 

 

 


