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AO PREGOEIRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO 

DO SUL DE MINAS-MG.

Processo Administrativo de Licitação nº 058/2022 – Pregão Presencial 019/2022

COLMEIA RH TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o

nº  27.445.021/0001-77,  ora  representada  por  seu  diretor,  Thales  Maia,  brasileiro,  casado,

empresário/advogado,  portador  do  RG  nº  742.691.7  SSP/MG  e  do  CPF  nº  002.816.056-88,

residente e domiciliado à Rua Tonico Xavier, nº 83, Bom Pastor, Varginha-MG, CEP: 37014-250,

vem, respeitosamente, a presença de vossa senhoria, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO

em face ao ato do pregoeiro que julgou vencedora a proposta apresentada pela empresa MINAS

VERDE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 42.463.891/0001-62,

no PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022, pelas razões de fato e direito a seguir aduzidos:
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I. DOS FATOS

Por intermédio de seu pregoeiro, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA

MACRO  REGIÃO  DO  SUL  DE  MINAS-MG,  promoveu  licitação  sob  a  modalidade  pregão

presencial,  do  tipo  “Menor  Preço”,  objetivando  o  registro  de  preços  para  futura  e  possível

contratação de empresa para execução de serviços de limpeza para manutenção e conservação,

portaria e de técnico de segurança do trabalho.

No dia  designado  para  a  disputa  a  empresa  MINAS VERDE CONSTRUÇÃO E

CONSERVAÇÃO  LTDA,  inscrita  no  CNPJ:  42.463.891/0001-62  , foi  declarada  como

vencedora dos 3 lotes referido processo licitatório.

No  entanto,  sua  proposta  não  atende  aos  requisitos  mínimos  legais  e  editalícios,

conforme demonstraremos a seguir.

II. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

A interposição do presente recurso é tempestiva, considerando o prazo de 03 (três) dias

úteis para apresentar recurso, conforme previsto no edital no item 9.4 (DO RECURSO) e no art. 4º,

inc. XVIII da lei federal n. 10.520/02, vejamos:

Art. 4º Os integrantes das Carreiras a que se refere o art. 1º da Lei no
10.910, de 15 de julho de 2004, somente poderão ser cedidos ou ter
exercício fora do respectivo órgão de lotação nas seguintes situações:

‘XVIII - declarado o venced imediata dos autos;or, qualquer licitante
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer,
quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação
das  razões  do  recurso,  ficando  os  demais  licitantes  desde  logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a  correr do término do prazo do recorrente,  sendo-lhes
assegurada vista

www.colmeiamultisservicos.com.br
comercial@colmeiamultisservicos.com.br
+55 35 9 9242-6909 / +55 31 4042-0595

Rua Tonico Xavier, 83, Bom Pastor, Varginha, MG

http://www.colmeiamultisservicos.com.br/


Colmeia RH Tecnologia Serviços EIRELI
CNPJ: 27.445.021/0001-77

CRA-MG: 03-005056/

A empresa recorrente não venceu o certame, portanto, evidencia o interesse recursal.

A peça de irresignação é proposta por empresa credenciada e participante do certame, o

que atesta a sua legitimidade.

Presentes, portanto, os pressupostos recursais.

III. DO MÉRITO

1. DA APRESENTAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS

Cumpre destacar que a apresentação da planilha de custos pelos licitantes é de suma
importância para que a administração verifique a composição de custos da proposta, haja vista que
a mesma funciona como parâmetro para que a Administração efetue uma contratação segura e
exequível e, sobretudo, necessária para se evitar problemas durante a execução dos contratos e
facilitar  a análise quando da ocorrência de alterações contratuais, a exemplo do que ocorre no
reequilíbrio econômico financeiro do contrato.

Destaca-se,  que  os  encargos  sociais  incidentes  sobre   mão  de  obra  terceirizada
mensalista, são elevadíssimos, chegando a perfazerem uma média equivalente a 71,80% (setenta e
um por cento), conforme estudo realizado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, demonstrado
através da TABELA SINAPI, vejamos:
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Fonte:https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-memorias-de-calculo/
MEMORIA_DE_CALCULO_ENC_SOCIAIS_A_PARTIR_DE_NOVEMBRO_2019.pdf

Referido índices são tomados por base para que uma empresa possa calcular qual o seu
verdadeiro  custo  na  prestação  de  serviço  terceirizado,  uma  vez  que  o  objetivo  primordial  do
prestador do serviço é o lucro e, ao contrário, a administração busca uma contratação que contribua
para a redução de custos, desde que o valor proposto pelos licitantes seja  EXEQUÍVEL, o que não
é o caso do presente processo licitatório.

Sendo  assim,  como  a  empresa   MINAS  VERDE  CONSTRUÇÃO  E
CONSERVAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 42.463.891/0001-62, apresentou planilha de custos
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e formação de preços de forma genérica, a mesma retirou da administração pública e dos demais
participantes do certame a oportunidade de verificar como ocorreu a composição dos seus custo e,
consequentemente,  a  EXEQUIBILIDADE  DA PROPOSTA,  o  que,  sobremaneira,  pode  ser
extremamente prejudicial para o   CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO
REGIÃO DO SUL DE MINAS-MG, uma vez que a recorrente entende que o preço apresentado
pela empresa vencedora do certame é manifestamente inexequível, em razão de utilizarmos nos
processos licitatórios em que participamos, planilha com base na média dos encargos cotados pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TABELA SINAPI), e, mesmo, colocando uma taxa de lucro
de   0% (zero por cento)  , não chega-se ao valor da proposta vencedora. 

Outrossim, para demonstrar a inexequibilidade da proposta vencedora, segue em anexo,
planilha de custos e formação de preços, onde deixamos de cotar LUCRO E O ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE, que  no  caso  da  presente  licitação  é  devido  para  Item  2,  pois  o  serviço
realizado pelo profissional de limpeza será em banheiro de grande circulação, o que,  enseja o
pagamento  do  respectivo  adicional,  nos  termos  dispostos  na  Convenção  Coletiva  Aplicada  a
categoria,  na jurisprudência pacífica do TRT e do TST e no ANEXO 14 DA NR 15, vejamos:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIXO URBANO. LIMPEZA
DE  BANHEIROS DE  GRANDE CIRCULAÇÃO.  Comprovado
que a reclamante realizava a limpeza de banheiros considerados de
grande circulação, faz jus ao adicional de  insalubridade,  em grau
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máximo,  nos  termos  da  Súmula  448,  II,  do  c.  TST,  devido  à
exposição habitual a agentes biológicos.

(TRT-3  -  RO:  00108066520205030073  MG  0010806-
65.2020.5.03.0073,  Relator:  Marcio  Toledo  Goncalves,  Data  de
Julgamento:  23/04/2021,  Decima  Primeira  Turma,  Data  de
Publicação: 26/04/2021.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMPEZA DE BANHEIRO
DE  GRANDE  CIRCULAÇÃO.  INSALUBRIDADE  EM  GRAU
MÁXIMO. Consoante o item II da Súmula nº 448, "A higienização
de instalações  sanitárias  de  uso  público  ou coletivo  de  grande
circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à
limpeza  em  residências  e  escritórios,  enseja  o  pagamento  de
adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto
no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à
coleta e industrialização de lixo urbano."

(TRT-2  10001029220215020614  SP,  Relator:  RICARDO
APOSTOLICO SILVA, 17ª Turma - Cadeira 1, Data de Publicação:
25/04/2022)

Súmula nº 448 do TST

ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA
NORMA  REGULAMENTADORA  Nº  15  DA  PORTARIA  DO
MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  Nº  3.214/78.  INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS.  (conversão  da  Orientação  Jurisprudencial  nº  4  da
SBDI-1  com  nova  redação  do  item  II  )  –  Res.  194/2014,  DEJT
divulgado em 21, 22 e 23.05.2014.

II  – A higienização de  instalações  sanitárias  de  uso público  ou
coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não
se  equiparar  à  limpeza  em  residências  e  escritórios,  enseja  o
pagamento  de  adicional  de  insalubridade  em  grau  máximo,
incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº
3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.
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Sendo assim,  entende a  recorrente  que  aplicando-se  o  índices  dos  encargos  sociais
dispostos da TABELA SINAPI e o percentual de adicional de insalubridade, previsto nas normas
mencionadas acima, é impossível que se cumpra o contrato pelo preço proposto, uma vez que nem
mesmo com o percentual lucro em 0% (zero por cento), chega-se ao valor do último lance da
empresa vencedora do certame.

Diante  do  exposto,  requer  que  seja  a  empresa  vencedora  do  processo  licitatório,
intimada  a  comprovar  a  EXEQUIBILIDADE de  sua  proposta,  mediante  a  apresentação  da
planilha de custos contendo a discriminação de todos encargos que foram usados para se chegar ao
valor proposto.

2.  DOS  BENEFÍCIOS  DA  CONVENÇÃO  COLETIVA  APLICADA  AS
CATEGORIAS

A  convenção  coletiva  registrada  no  ministério  do  trabalho  sob  o  número
MG000231/2022, que entendemos ser aplicada ao presente processo, prevê diversos benefícios que
devem  serem  concedidos  aos  empregados,  dentre  eles,  Ticket  Alimentação,  Assistência
Odontológica e Vale Transporte, vejamos:
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Isso, sobremaneira, onera a prestação de serviço e a não apresentação da planilha de
custos discriminada pela licitante, retira da administração e dos demais licitantes a oportunidade de
verificar  se  os  benefícios  previstos  no  instrumento  coletivo  mencionado  acima  estão  sendo
devidamente cotados no preço proposto pela  empresa vencedora do processo licitatório.

Destaca-se, inclusive que a não apresentação da referida planilha fere extremamente o
princípio  da  competitividade,  uma  vez  que  a  proposta  apresentada  de  forma  genérica  pode
ocasionar situações que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação.

Diante do exposto, requer que seja a empresa vencedora intimada a apresentar planilha
que contenha a discriminação de todos os encargos sociais e benefícios que foram usados para se
chegar no valor final proposto, uma vez que a inexequibilidade da proposta poderá trazer imensos
prejuízos para a administração pública, que necessita de uma prestação de serviço eficiente.

3. DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADM. PÚBLICA

Admitir  generalizadamente  a  validade  de  propostas  de  valor  insuficientes  pode

significar um incentivo a práticas reprováveis, pois o licitante vencedor procurará alternativas para
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obter  um resultado  econômico  satisfatório  e  isso  poderá  envolver  a  redução  da  qualidade  da

prestação do serviço e a ausência de pagamento de tributos e encargos devidos.

Outrossim, a aparente vantagem obtida pela a administração pode lhe causar problemas

muitos sérios no tocante a execução do contrato, tendo em vista, que a mesma poderá vir a ser

responsabilizada subsidiariamente pelos encargos trabalhistas quando a empresa contratada não

adimpli-las conforme dispõe a súmula 331 do TST e a cláusula sexagésima segunda, parágrafo

segundo  da  CCT (nº  de  registro  MG000231/2022),  que  entendemos  ser  aplicada  ao  presente

processo, vejamos:

Súmula nº 331 do TST
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os
itens V e VI à

redação)  -  Res.  174/2011,  DEJT divulgado  em 27,  30  e
31.05.2011)

(...)

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte
do  empregador,  implica  a  responsabilidade  subsidiária  do
tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que
haja participado da relação processual e  conste também do
título  executivo  judicial.  

V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e/
indireta  respondem  subsidiariamente,  nas  mesmas
condições  do  item  IV,  caso  evidenciada  a  sua  conduta
culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666,
de  21.06.1993,  especialmente  na  fiscalização  do
cumprimento  das  obrigações  contratuais  e  legais  da
prestadora  de  serviço  como  empregadora. A  aludida
responsabilidade  não  decorre  de  mero  inadimplemento  das
obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente
contratada.

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços
abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes
ao período da prestação laboral.
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Assim  sendo,  a  fim  de  se  evitar  prejuízos  futuros  para  a   CONSÓRCIO

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS-MG, se faz necessário

que  a  autoridade  responsável  pelo  presente  processo  licitatório   verifique  nesse  momento,  a

possibilidade ou não da exequibilidade do contrato pela licitante detentora do melhor preço no

presente certame.

Diante do exposto, requer a intimação da empresa vencedora para que demonstre a

exequibilidade  do  contrato,  vez  que  se  descumprido  pode  ocasionar  grandes  prejuízos  para

administração, em razão de sua responsabilidade subsidiária, conforme exposto acima. 

4.  DA  IRREDUTIBILIDADE  SALARIAL  E  BENEFÍCIO  NA

TRANSFERÊNCIA DE TRABALHADORES 
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Segundo  o  que  dispõe  a  CLÁUSULA  SEXAGÉSIMA  QUINTA  da  Convenção

Coletiva de Trabalho, que entendemos ser aplicada ao presente processo licitatório, a empresa que

assumir o contrato de prestação de serviço, fica obrigado a manter os níveis salariais das funções

contratadas,  pagando aos  empregados  os  mesmos  salários  e  demais  benefícios  praticados pela

empresa sucedida, vejamos:

Destaca-se que a Convenção Coletiva de Trabalho, tem até mesmo prevalência sobre a

lei, quando tratar dos assuntos dispostos no art. 611-A da CLT e dentre eles está o salário, vejamos:

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm

prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:

(...)

V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição

pessoal  do empregado, bem como identificação dos cargos que se

enquadram como funções de confiança

Diante do exposto,  requer  a  intimação da empresa vencedora do presente processo

licitatório  para  que  comprove que  manterá  os  mesmos  níveis  salarias  e  benefícios  pagos  pela

empresa sucedida.

5. DA DILIGÊNCIA PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DO ATESTADO

TÉCNICO

É de total responsabilidade dos licitantes apresentarem toda a documentação exigida

pela legislação e pelo instrumento convocatório, de forma correta e completa. Por sua vez cabe ao

www.colmeiamultisservicos.com.br
comercial@colmeiamultisservicos.com.br
+55 35 9 9242-6909 / +55 31 4042-0595

Rua Tonico Xavier, 83, Bom Pastor, Varginha, MG

http://www.colmeiamultisservicos.com.br/


Colmeia RH Tecnologia Serviços EIRELI
CNPJ: 27.445.021/0001-77

CRA-MG: 03-005056/

pregoeiro e a sua equipe de apoio, conferir a autenticidade dos documentos apresentados pelas

empresas licitantes.

Sendo assim, afim de evitar uma má prestação do serviço pela empresa vencedora do

certame para o  CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL

DE MINAS-MG, esta recorrente a realização de diligência afim de verificar a se houve, de fato, a

prestação do serviço á empresa que concedeu o atestado de capacidade técnica.

Diante do exposto, a recorrente solicita ao pregoeiro que seja a empresa vencedora do

certame intimada a  apresentar  uma ou mais  notas  fiscais  emitidas  para pagamento do serviço

prestado a empresa que concedeu o atestado de capacidade técnica apresentado.

6. DO SIMPLES NACIONAL – DESENQUADRAMENTO OBRIGATÓRIO

A Lei Complementar Nº 123 de 14 de Dezembro de 2006 institui o Estatuto Nacional

da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e trata expressamente dessa questão em seu Art.

17, Inc. XII, Vejamos: 

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;

De maneira análoga, trecho do Ato Declaratório Interpretativo da Receita Federal do

Brasil nº 7, de 10 de Junho de 2015 publicado(a) no DOU de 11/06/2015, seção 1, página 15,

abaixo transcrito, em seu Art. 1º, dispõe sobre a vedação à opção pelo Regime Especial Unificado

de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,

pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviço por cessão de mão de obra. 

Art. 1º  É vedada a opção ao Regime Especial Unificado de

Arrecadação  de  Tributos  e  Contribuições  devidos  pelas

Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  (Simples

Nacional)  pelas  pessoas  jurídicas  que  prestem  serviço  por

cessão de mão de obra.
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Portanto, se uma empresa optante pelo SIMPLES for contratada para executar serviço

terceirizado, cabe registrar dois comentários importantes:

1) O fato de o prestador estar fraudando a legislação do Simples Nacional e recolhendo

menos impostos do que deveria;

2) O fato de o contratante estar sendo conivente com atos que fraudem a legislação

infringindo, portanto, ao princípio da PROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Diante do exposto, requer ao pregoeiro que realize diligência afim de acompanhar o

desenquadramento da empresa vencedora do certame do SIMPLES NACIONAL, vez que a mesma

é optante e, portanto, impossibilitada de prestar serviços de terceirização/locação de mão de obra,

conforme exposto acima.

7. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer:

A) Seja a  empresa  MINAS VERDE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA,

intimada a demonstrar a exequibilidade de sua proposta nos termos da súmula 262 do TCU, através

da apresentação da planilha de custos e formação de preços de forma discriminada e detalhada,

contendo  os  valores  pertinentes  à  execução  contratual,  tais  como:  salário,  vale  transporte,

insalubridade,  vale  alimentação,  assistência  odontológica,  encargos  sociais,  TUDO  EM

CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA, bem como impostos

municipais e federais (ISSQN, PIS, COFINS) e margem de lucro;

B) Seja a empresa vencedora intimada a apresentar uma ou mais notas fiscais com data

de emissão inferior a do atestado técnico, de modo a comprovar que o serviço que originou o

atestado de capacidade técnica apresentado foi, de fato, executado;

C) Seja  a  empresa  vencedora da fase de  lances  desclassificada  caso não apresente

planilha de custos suficientemente capaz de comprovar exequibilidade de sua proposta bem como

prova da efetiva execução do serviço;

D)  Seja  a  empresa  vencedora  do  certame,  intimada  a  comprovar  o

DESENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL,  VEZ QUE É OPTANTE,  e  portanto,

impossibilitada de prestar serviços de terceirização/locação de mão de obra.
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E) Subsidiariamente, não sendo acolhida a pretensão, se digne o Pregoeiro em fazer a

remessa do presente recurso para apreciação da autoridade que lhe for imediatamente superior, de

modo a dar-lhe provimento diante do valor da proposta apresentada e do risco de não execução

contratual.

Varginha, 20 de Junho de 2022
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