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IL 	19, 
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

RECURSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.° 013/2014 
/ 

/0 

PROCESSO N.°: 019.201.02197/2013-1 

RECORRENTE: CCP SERVIÇOS LTDA 

RECORRIDA: NILTEK SERVIÇOS LTDA ME 

PREGOEIRA: SIMONE SOARES PRADO 

OBJETO DO RECURSO: Desclassificação da empresa declarada vencedora do certame. 

1. Relatório: 

Mediante edital publicado conforme os trâmites legais, foi iniciado o Pregão Eletrônico n.° 

013/2014, objetivando a contratação de empresa especializada para prestar serviços de recepção, 

teledigifonia e coordenação de atendimento, conforme especificações técnicas detalhadas constantes do 

edital do certame e seus anexos. 

No dia 28 de janeiro de 2014, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio deram início à sessão pública de 

abertura das propostas e disputa de lances do Pregão Eletrônico n° 013/2014, sagrando-se arrematante 

do único lote a empresa VIASERV TERCEIRIZAÇÃO LTDA, posteriormente desclassificada Por ter 

cotado salário inferior ao mínimo vigente no país para uma das categorias. 

Convocada a detentora do segundo menor lance na sessão de disputa, a empresa NILTEK 

SERVIÇOS LTDA ME encaminhou tempestivamente sua proposta final de preços e documentos de 

habilitação para análise da Pregoeira e sua Equipe de Apoio. 

Inconformada com a decisão da Pregoeira que, após análise da documentação e proposta 

comercial, declarou vencedora do certame a empresa recorrida, a empresa CCP SERVIÇOS LTDA 

interpôs recurso administrativo, alegando ausência de capacidade técnica e erro na formação da planilha 
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de preços da empresa vencedora. 

São essas as informações iniciais. 

2. Da Admissibilidade do Recurso 

A Doutrina aponta como pressupostos dessa espécie de recurso administrativo, cuja existência 

concreta deve ser preliminarmente aferida, a manifesta tempestividade, a inclusão de fundamentação e o 

pedido de reforma da decisão. 

Preliminarmente, cabe acentuar que a manifestação de intenção recursal foi realizada 

tempestivamente. A esse respeito, dispõe o instrumento convocatório: 

"15.1 - O licitante que desejar recorrer deverá manifestar essa intenção no 
prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do ato de 
declaração do vencedor do lote (item 12.7). 

15.1.1 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recorrer será 
assegurado aos licitantes classificados e desclassificados. 

15.1.2 —A manifestação da intenção de recorrer deve ser formalizada em campo 
específico do sistema de licitações (sítio www. licitacoes-e. com . br)." 

Em 25 de março 2014, às 16:38 a empresa NILTEK SERVIÇOS LTDA ME foi declarada 

vencedora do Lote 01. No dia 26 de março de 2014, às 15:32 a CCP SERVIÇOS LTDA manifestou no 

campo "chat de mensagens" do sistema de licitações (www.licitacoes-e.com.br ) sua intenção de interpor 

recurso, alegando não concordar com a decisão da pregoeira. 

Assim, dúvida não há quanto à tempestividade da interposição de recurso, protocolados os 

memoriais recursais nesta Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, em 31 de março 

de 2014, observando-se o disposto no item 15.1.3 do edital, com o que, desde já, a Pregoeira e sua 
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equipe de apoio o recebem para análise. 

3. Alegações da Recorrente: 

A Recorrente manifesta em sua peça recursal o seu desagravo em relação à decisão da Pregoeira, 

apresentando as seguintes razões no Recurso Administrativo, protocolado sob o n° 015.000.043 16/2014- 

5. 

Argumenta a Recorrente que inexiste nos autos atestado relativo à atividade de teledigifonista, 

requerendo em conseqüência a inabilitação da empresa vencedora. 

Defende a existência de erro nas planilhas de custos apresentadas pela NILTEK SERVIÇOS 

LTDA ME, em razão de ter deixado de cotar vale alimentação. Afirma ser imprestável a justificativa 

apresentada pela empresa vencedora, a qual supostamente vai de encontro às disposições do edital, do 

contrato, da convenção coletiva e da lei. 

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de declarar a inabilitação da NILTEK 

SERVIÇOS LTDA - ME por não comprovação de capacidade técnica e erro na elaboração da planilha 

de custos. 

4. No Mérito: 

Convocada pela Pregoeira para apresentar as Contra-razões, a empresa NILTEK SERVIÇOS 

LTDA - ME não se manifestou em tempo hábil. 

Analisando os argumentos apresentados pela Recorrente cabe apresentar os seguintes motivos de 

fato e de direito: 
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Precipuamente, insta destacar que as atividades exercidas diuturnamente pela Administração 

Pública estão, invariavelmente, jungidas ao princípio da legalidade, em respeito ao estado de direito e à 

segurança jurídica das relações estabelecidas, bem como a todos os demais princípios regentes do 

estado democrático de direito e a toda a legislação pátria. 

No presente processo, as questões de mérito referem-se à aceitabilidade dos atestados de 

capacidade técnica apresentados e da planilha de composição de custos, as quais serão decididas, a 

seguir: 

Trata-se de contratação de empresa prestadora de serviços, que integram, envolvem, como bem 

menciona o edital, três categorias profissionais: teledigifonista, recepcionista e cabo de turma. 

Não se trata, a bem da verdade, de contratação de empresa especializada, porque assim seria de 

se esperar que a especialização recaísse sobre um determinado serviço ou atividade, quando se tem, na 

prática, três serviços diferentes em um mesmo contrato. 

Consultando-se as empresas licitantes do pregão 013/2014, verifica-se a participação de 

empresas de serviços gerais, de intermediação de mão de obra, como é o caso, inclusive da empresa 

declarada vencedora. 

No caso concreto, o que caracteriza uma atividade anterior, compatível e pertinente com o objeto 

da licitação, atendendo ao requisito do item 13.1.5.1 do edita!, é a prestação de serviços de 

administração de pessoal terceirizado. Incumbem, assim, à licitante, no pregão 013/2014, demonstrar a 

experiência anterior em selecionar e gerenciar pessoal posto à disposição de um terceiro, tomador dos 

serviços. 

A expertise propriamente dita, no contrato de que se trata, haverá de ser requerida do funcionário 
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e não da empresa, porque não se trata de um serviço único o previsto no edital, mas, sim, de três, 

conforme acima explicado. 

A título de maiores esclarecimentos, aduzimos que diferente seria a situação em que se 

objetivasse contratar, por exemplo, uma empresa para operar o serviço de teledigifonia de uma 

Secretaria, a exemplo do que ocorreu recentemente com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, 

ao contratar uma empresa para gerenciar o 'Disque-Denúncia". Trata-se de um serviço específico, sem 

o acompanhamento de outra atividade diversa e que, ainda por cima, envolvia mais de 20 profissionais. 

Nessa situação, sim, pertinente e compatível seria o atestado de empresa que comprovasse experiência 

anterior em serviços de teledigifonia. 

Contudo, tal conclusão não se aplica à situação concreta dos serviços objeto do pregão 

013/2014, em que prevê a contratação de apenas 02 profissionais para a execução de serviço de 

teledigifonia, aliado a outros serviços, prestados por categorias diferentes, no mesmo contrato. 

Neste contexto, entendemos que o atestado de capacidade técnica apresentado pela NILTEK 

SERVIÇOS LTDA - ME é suficiente para satisfazer a exigência constante no item 13.1.5.1 do edital, 

restando comprovada a sua capacidade técnica quanto a este aspecto. 

No que diz respeito às planilhas de composição de custos apresentadas pela empresa vencedora, 

não se vislumbra a existência das irregularidades apontadas pela Recorrente. 

O benefício alimentação não é uma obrigação legal imposta ao empregador, isto é, não há lei 

que estabeleça que o empregador está obrigado a fornecer refeição ao empregado. Assim como ocorre 

em outros aspectos trabalhistas, o fornecimento de auxílio ou vale alimentação é discutida e negociada 

por força de ajuste individual com o empregador ou de normas coletivas (convenções e acordos 

coletivos e sentenças normativas). 
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Nesse sentido, o edital de licitação, notadamente quando dispõe acerca das obrigações da 

contratada, estabelece que seja concedido auxílio alimentação aos profissionais contratados, nos limites 

míninos estipulados pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. 

Consoante se depreende dos documentos encaminhados pela NILTEK SERVIÇOS LTDA ME, a 

planilha de custos para a categoria de teledigifonista foi elaborada com base na CONVENÇÃO 

COLETIVA DE TRABALHO 2013/2013, firmada entre o SEAC/SE e o SINTTEL-SE, registrada no 

Ministério do Trabalho e do Emprego sob o n° SE000060/2013. 

A respeito do beneficio alimentação, dispõe o referido instrumento coletivo: 

CLÁUSULA QUARTA - TICKT REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 

Todas as empresas fornecerão aos seus empregados o ticket refeição mediante as 
condições explicitadas na presente cláusula: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ficam excluídos do presente beneficio: 

1) Àqueles empregados que usufruam ou venham a usufruir de alimentação 
fornecida pela empregadora ou pela contratante, em cozinha e refeitório 
próprios, vedada a entrega de marmita quando existente, na proximidade do 
local efetivo de trabalho, restaurantes ou similares; 

2) Àqueles empregados que trabalhem em jornada inferior a 6 horas diárias e/ou 
36 horas semanais, com a ressalva do parágrafo segundo da presente cláusula. 
Referida exceção não se aplica aos empregados telefonistas, ficando, portanto, 
assegurado aos mesmos a percepção do Ticket refeição/alimentação desde que 
cumprida a jornada disposta no art. 227 da CLT. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será descontado de cada empregado 
beneficiado R$ 1,00 (um real) do valor total do ticket refeição fornecido; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica facultado às empresas a filiação ao P.A.T; 

PARÁGRAFO QUARTO - Beneficio disposto na presente cláusula não tem 
natureza salarial, não se integrando a remuneração do empregado para qualquer 
fim decorrente da relação de emprego; 
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PARÁGRAFO QUINTO - Aos empregados beneficiários serão fornecidos 
mensalmente; 

1) Ticket refeição, seja em forma de ticket ou pecúnia, no valor de R$ 13,20 ( 
treze reais e vinte centavos), por dia, considerando-se os dias efetivamente 
trabalhados no mês; 

2) As empresas terão o direito de descontar dos empregados o referido ticket 
fornecido em dias de falta ao trabalho; 

3) Aos empregados que cumpra, o regime de trabalho de 12 x 36 horas fica 
assegurado o mesmo beneficio. 

Verifica-se nitidamente que foi cotado na planilha de custos para a categoria de teledigifonista 

(fis. 400/401) o valor mensal R$ 578,80 (quinhentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) para o 

beneficio alimentação na tabela de insumos (item III), em observância ao disposto na cláusula quarta da 

Convenção Coletiva de Trabalho da SINTTEL, haja vista que estes profissionais desempenharão os 

serviços em jornada de trabalho igual a 06 horas diárias. 

As planilhas de custos relativas às categorias de recepcionista e cabo de turma (fis. 396/399), por 

sua vez, foram elaboradas com fundamento na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

2013/2013, firmada entre o SEAC/SE e o SINDECESE, registrada no Ministério do Trabalho e do 

Emprego sob o no SE000015/2013. 

Sobre do tema, determina a supracitada convenção coletiva de trabalho: 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - TICKET REFEIÇÃO! 
ALIMENTAÇÃO! VALE COMPRAS 

Todas as empresas fornecerão aos seus empregados o beneficio alimentação 
mediante as condições explicitadas na presente clausula. 

§ 10 - Ficam excluídos do presente beneficio: 

1 - Os empregados que usufruam ou venham a usufruir de alimentação fornecida 
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pela empregadora ou pela contratante, em cozinha e refeitório próprios. 

II - Os empregados que trabalhem em jornada igual ou inferior a 6 horas diárias 
e/ou 36 horas semanais, com a ressalva do parágrafo primeiro, item I 

III - As empresas que utilizam à carga horária de segunda a sexta feira de 6 horas 
de trabalho, e 12 horas no sábado e domingo alternadamente, ficam obrigadas a 
pagarem o beneficio alimentação apenas no dia em que o empregado trabalhar 
sob o regime de 12 horas corridas. 

Novamente verifica-se que as planilhas de custos foram elaboradas em observância às 

disposições da Convenção Coletiva de Trabalho, posto que os profissionais que exerçam jornada de 

trabalho de 6 horas diárias não fazem jus ao benefício. 

Com isso, resta claro que a decisão da Pregoeira cumpriu todas as prerrogativas legais, 

respeitando os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade administrativa, 

julgamento objetivo e, especialmente, vinculação ao instrumento convocatório. 

Insta ressaltar que a grande finalidade do procedimento licitatório é a celebração de contratos mais 

vantajosos para o Estado. Com  isso, a Administração busca, por um lado, economia para os cofres 

públicos e, por outro, a justiça na escolha da proposta mais vantajosa, pautando-se na necessária 

moralidade, bem como no respeito à igualdade entre os licitantes. 

Em face de todo o exposto, a Administração, in casu, não verificou falha alguma na proposta 

final e documentos de habilitação da empresa Recorrida, e por isso, não considera haver 

descumprimento das exigências editalícias. 

Portanto, apresentados os argumentos de fato e de direito acima, vê-se que não assiste razão à 

empresa CCP SERVIÇOS LTDA, devendo ser mantida a decisão tomada pela Pregoeira que declarou 

vencedora do certame a empresa NILTEK SERVIÇOS LTDA ME. 
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3. Conclusão: 

Ante o exposto, pelas razões de fato e de direito já mencionadas, esta Pregoeira CONHECE o 

recurso, por ser TEMPESTIVO, e, no mérito, NEGA-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão que 

declarou vencedora a empresa NILTEK SERVIÇOS LTDA ME do único lote do Pregão Eletrônico 

n.°  013/2014. 

Subam os autos à INSTÂNCIA SUPERIOR, consoante o que estabelece o art. 9 0, inciso II, do 

Decreto Estadual no 26.53 1/2009. 

Aracaju/SE, 04 de abril de 2013. 

SIMONE SOARES PRADO 
Pregoeira - SGCC/SEPLAG 

Ratifico em 	/ Lk /  i 3_ 

JÚLIO CESARfSBARBOSA 
Superintendente Geral de Compr Centralizadas SGCC/SEPLAG 
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