
DECISÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

SALVADOR, 21 DE AGOSTO DE 2019. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  013/2019  –  Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de

serviços  de  intermediação  de  mão  de  obra  subordinada  de  Recepção  V  e  Auxiliar  Técnico

Operacional no edifício-sede do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, conforme especificações

constantes no edital e anexos.

Ref.:  Documento  TCE/006792/2019.  Recurso  interposto  pela  empresa  LOC  RH  SOLUÇÕES  EM

RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA, nos autos do Pregão Eletrônico nº 013/2019, contra a

decisão do Pregoeiro que declarou a desclassificou.

1 – DO MÉRITO DOS RECURSOS

Insurge-se a LOC RH SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA quanto à decisão

do Pregoeiro que a desclassificou. Aduz, em síntese, que a utilização da Instrução Normativa 003 da

SAEB como parâmetro de análise é irregular, bem como que sua desclassificação padece de vício de

motivação, por tratar-se esta de indicação genérica.

Foram essas as razões do Recurso impetrado pela empresa  LOC RH SOLUÇÕES EM RECURSOS

HUMANOS E SERVIÇOS LTDA.

2 - ANÁLISE DO PREGOEIRO 

De início, verifica-se a tempestividade do Recurso Administrativo, interposto dentro do prazo de 3 (três)

dias úteis, a contar da manifestação de interesse de recorrer, nos termos do art. 202, I, a, da Lei Estadual

n. 9.433/05.

A  empresa  EXSEG  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  LTDA  -  ME  apresentou,  em  20/08/2019,  suas

contrarrazões  ao presente recurso,  também de forma tempestiva,  documento autuado sob o número

TCE/006960/2019.

Quanto ao mérito, é de se observar que a tese de irregularidade da utilização da IN003 da SAEB não

pode proceder, por motivos que cabe aqui esclarecer.

Inicialmente,  considero  oportuno transcrever,  abaixo,  as disposições  atreladas  aos pontos  que serão

abordados  a  seguir,  como foi  respondido  por  este  Pregoeiro  em sede  de  Respostas  a  Pedidos  de

Esclarecimentos,  que  os  valores previsos  na  CCT não seriam vistos como mínimos para  critério  de

análise da proposta, mas a referida Instrução Normativa deveria ser obedecida, senão vejamos:



Questionamento  3:  Referente  aos  encargos  sociais  e  trabalhistas  será

desclassificado quem cotar com valor menor dos 83,49% que é obrigatório

em ambas  as  CCTS?  Será  desclassificado ou  não  a  empresa que  cotar

abaixo dos 83,49%?

Resposta  3  –  Quanto  à  classificação,  as  propostas  serão  analisadas

individualmente pelo Pregoeiro, devendo atender às exigências do Edital e

da lei, bem como da Instrução Normativa 003/2011 SAEB.

(Grifos acrescidos. As respostas foram devidamente publicadas no Portal do

TCE, na aba Serviços – Licitações).

Registre-se que, havendo uma legislação vigente, que no caso é a Instrução Normativa 003/2011 da

SAEB,  esta  foi  utilizada  como  parâmetro  para  classificação  das  propostas,  restando  claro  que  os

encargos  sociais  ali  previstos  visam  garantir  a  exequibilidade  do  preço  e  a  segurança  do  Órgão

Contratante. 

Foi  com  base  nesse  posicionamento  que  a  Equipe  de  Pregão,  em  fase  de  análise  das  Planilhas,

constatou a inadequação da PCT apresentada pela Recorrente, tendo em vista que apenas parte dos

encargos sociais possui percentual estabelecido em lei, tratando-se alguns de provisões de valores para

garantir  o  cumprimento  dos  direitos  trabalhistas,  e  considerando a  Instrução Normativa 003/2011 da

SAEB, que pondera a incerteza de ocorrência de algumas das situações provisionadas, e utiliza de bases

históricas  e  análises  estatísticas  para  garantir  o  provisionamento  de  valores  suficientes  à  perfeita

execução contratual. 

Assim, resta notório que a PCT encaminhada pela empresa ora Recorrente não atendeu aos parâmetros

colocados.

Demais disso, é preciso destacar que os esclarecimentos prestados passam a integrar o Edital, fazendo

parte de sua composição, e sua alteração posterior para atender à concepção de um dos participantes

fere gravemente o princípio da isonomia, tendo em vista que todos os licitantes, inclusive a empresa que

se sagrou vencedora do certame, estiveram submetidos às mesmas regras uma vez publicizadas.

Com efeito, se era do entendimento de algum licitante que os percentuais da Instrução Normativa 003 da

SAEB – que, repise-se, trata-se de legislação vigente – não poderiam ser utilizados como parâmetro para

análise  das  planilhas,  sua  insurgência  deveria  ocorrer  em  momento  oportuno,  isto  é,  na  fase  de

impugnação do Edital, e não em sede recursal, sob pena de ferir os princípios basilares da Licitação: o de

vinculação ao instrumento convocatório e o da Isonomia.

O Decreto nº 5.450/05, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços

comuns estabelece:

“Art. 5 o A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios

básicos da legalidade,  impessoalidade, moralidade, igualdade,  publicidade,

eficiência,  probidade  administrativa,  vinculação  ao  instrumento

convocatório  e  do  julgamento  objetivo,  bem  como  aos  princípios



correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.” (grifo não

original) 

No mesmo sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho: 

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos

administrados.  Significa  que  as  regras  traçadas  para  o  procedimento

devem  ser  fielmente  observadas  por  todos.  Se  a  regra  fixada  não  é

respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via

administrativa ou judicial. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de

Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo, Atlas. P. 246)

Nesta senda, tendo em vista que a utilização dos indicadores da SAEB possui fundamentação legal e

está pautada na razoabilidade, observa-se, ainda, que houve decadência do direito de sedição da ora

Recorrente, havendo aceitação tácita do quanto disposto.

Agravo  de  Instrumento-Cv  1.0000.15.026800-1/001  0268001-

94.2015.8.13.0000.  Relator(a): Des.(a)  Áurea  Brasil.  Data  de  Julgamento

13/08/2015  Data  da  publicação  da  súmula:  14/08/2015.  

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  DIREITO  ADMINISTRATIVO  -

MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - MUNICÍPIO DE CONTAGEM -

AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES - INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE -

DESCUMPRIMENTO  DE  REGRA  EXPRESSAMENTE  CONSTANTE  NO

INSTRUMENTO  CONVOCATÓRIO  -  RECONHECIMENTO  DAS  FIRMAS

DOS  ATESTADOS  DE  APTIDÃO  -  RAZOABILIDADE  DA  EXIGÊNCIA

EDITALÍCIA -  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO EDITAL -

PERICULUM  IN  MORA  INVERSO  -  RECURSO  PROVIDO. 

1. A licitação é  ato  estritamente  vinculado  aos  termos  da  lei  e  às

previsões editalícias, não se afigurando possível a supressão de critério

legitimamente adotado pelo edital do pregão, aplicável indistintamente a

todos  os  proponentes.  Princípio  da  vinculação  ao  edital. 

2. Revela-se razoável a exigência editalícia de apresentação das certidões de

aptidão  com  reconhecimento  das  firmas  dos  declarantes,  ainda  que

expedidas  por  órgãos  públicos. 

3. Impetrante que se inteirou das regras e exigências com a publicidade

do instrumento convocatório e não as impugnou no momento oportuno.

Inexistência  de  ilegalidade  na  conduta  da  autoridade impetrada  capaz  de

afastar  o  ato  que  inabilitou  a  impetrante  no  certame. 

4. Periculum in mora inverso, havendo possibilidade de dano irreparável e de

difícil  reparação  aos  alunos  da  rede  pública  de  ensino  do  Município  de

Contagem, acaso mantida a decisão que suspendeu o contrato administrativo

celebrado  com  vistas  à  aquisição  dos  kit's  escolares. 

5. Recurso a que se dá provimento.



Quanto à afirmação de que houve vício de motivação, uma vez que a indicação de descumprimento teria

sido  genérica,  importa  dizer  que,  conforme  consta  de  mensagem  do  sistema,  a  empresa  foi

desclassificada porque “não atendeu à determinação da Instrução Normativa 003 da SAEB, notadamente

no que diz respeito aos encargos de Auxílio Doença, Faltas Legais, Aviso Prévio Trabalhado, Reflexos no

Aviso Prévio Indenizado,  Indenização Adicional”.  Dessarte,  não se há afirmar que houve vagueza ou

genericidade na motivação do ato. 

De tudo quanto exposto, observa-se que não foi apontada qualquer irregularidade que pudesse macular o

presente certame ou afastar a decisão do Pregoeiro, tendo em vista que todos os requisitos previstos em

edital  e  lei  foram  devidamente  cumpridos.  Desse  modo,  não  há  como  prosperarem  os  argumentos

apresentados pela empresa recorrente.

Diante disso, opino pelo conhecimento do Recurso impetrado pela Empresa LOC RH SOLUÇÕES EM

RECURSOS  HUMANOS  E  SERVIÇOS  LTDA,  bem  como,  NO  MÉRITO,  OPINO  POR   NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO a decisão prolatada em 05/08/2019. Por fim,

solicito  que  seja  submetida  o  presente  parecer  à  Autoridade  Superior,  o  Excelentíssimo  Senhor

Conselheiro-Presidente desta Corte de Contas, conforme disposto nos termos do art. 120, inciso XXIII da

Lei nº 9.433/2005.

Salvador, 21 de Agosto de 2019.

Carlos Magno Rehem Dantas

Pregoeiro Oficial.


