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DECISÃO DA PREGOEIRA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

Pregão Eletrônico nº 28/2018 
Processo Administrativo n° 1134/2018 
Recorrente: Fonseca e Telles Pintura em Geral Eirelli – CNPJ 16.972.514/0001-49 
Recorrida: Vitoria D Comercial e Serviços de Limpeza Ltda – CNPJ 17.508.476/0001-30. 
  

Encaminho a presente decisão à apreciação da autoridade superior deste Conselho Regional 

para análise e julgamento de recurso interposto pela empresa: Fonseca e Telles Pintura em Geral 

Eirelli, doravante denominada Recorrente, contra a habilitação da empresa Vitoria D Comercial e 

Serviços de Limpeza Ltda., ora denominada Recorrida. 

 

I. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS E DO CONHECIMENTO DAS RAZÕES 

 

Após a aceitabilidade da proposta e habilitação dos grupos 1, 2 e item 5 do Pregão referido, 

abriu-se prazo para registro de intenção de recurso, momento em que, tempestivamente, a 

Recorrente manifestou sua intenção  em  recorrer; intenção essa aceita pela pregoeira. 

Ato contínuo, abriu-se prazo de 3 dias úteis para interposições das razões (12/12/18), mais 

três dias úteis para interposição das contra-razões (17/12/18) e, por fim, cinco dias úteis para decisão 

do Pregoeiro (26/12/18), conforme registrado na Ata do Pregão Eletrônico à fl. 393/verso. 

As razões de recurso foram interpostas para as habilitações dos Grupos 1 e 2 por meio do 

sistema Compras Governamentais e, após verificada a presença de todos os pressupostos de 

admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade, motivação, recursais, foram conhecidas. 

 

II. DAS RAZÕES DE RECURSO 

 

Em apertada síntese, às fls. 404-407 a Recorrente alega que a empresa ora recorrida 

dimensionou incorretamente sua planilha de formação de custos pois é optante pelo SIMPLES 

Nacional e exerce atividades de conservação e limpeza, cujo regime de tributação é o enquadrado no 

Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006, conforme § 5-C, art. 18 da mesma lei. 

Ainda, transcreve a forma como a Recorrida efetuou sua cotação nos módulos 2.2 – Encargos 

Previdenciários e 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro.  

Alega a Recorrente a inexequibilidade das planilhas apresentadas, pois: 

- no módulo 2.2 a Recorrida cotou 8,30% a menor, totalizando 28,5% quando o correto 

deveria ser 36,80% pois deveria ter incluído todo o Sistema “S” e o INCRA;  
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- no módulo 2.2   a Recorrida deveria ter dimensionado 3,00% para o RAT e 1,00% para o FAP 

ao invés de 1,00% e 0,50%, respectivamente; 

- no módulo 6  os tributos foram dimensionados em 6,65% quando o correto seria 8,65% 

pois deveria ter incluído o PIS em 0,65%; o COFINS em 3,00% e o ISSQN em 5,00%; 

- no módulo 6 da Planilha do Grupo 1 – Itapetininga os custos indiretos e o lucro são 2,00% 

e 2,32%, respectivamente, “tornando a planilha inexequível”; e 

- no módulo 6 da Planilha do Grupo 2 – Botucatu os custos indiretos e o lucro são 5,68% e 

6,00%, respectivamente, “deixando a planilha beirando a inexequibilidade”. 

E requer: 

- o acatamento do recurso pela pregoeira; 

- a inabilitação da Recorrida; e 

- caso o pedido não prospere, que sejam as “razões submetidas à autoridade competente, 

para conhecimento, apreciação e reconsideração de ato, para que não aja supressão de instâncias”. 

 

III. DA CONTRA-RAZÃO: 

 

Às fls. 408-411 a Recorrida aduz, também em reduzida síntese, que, de fato, “o serviço de 

limpeza está sujeito à retenção na nota fiscal de prestação de serviço se prestado com cessão de 

mão-de-obra ou empreitada e se a empresa prestadora for Optante pelo Simples Nacional, com 

atividade enquadrada no Anexo IV da LC 123/2006, sofre retenção normalmente desde 01/01/2009, 

conforme inciso II do artigo 191 da IN 971/2009 da RFB”. 

Traz os dispositivos da LC 123/2006 os quais remetem ao correto regime de tributação para 

as empresas de serviços de limpeza e conservação tomadoras de mão de obra optantes do SIMPLES, 

quais sejam: art. 18, §§ 5-C, inc. VI e 5-H.  

Informa acerca da dispensa do pagamento dos demais encargos sociais, inclusive o destinado 

ao Sistema “S”: Serviço Social do Comércio – SESC; ao Serviço Social da Indústria – SESI; ao Serviço 

Nacional de Aprendizado Industrial – SENAI; ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE e seus congêneres, assim como as relativas ao salário educação e à contribuição 

Sindical Patronal; e que o Simples Nacional é um regime especial unificado de arrecadação de 

tributos e contribuições devidos pela Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP. 

Por fim, solicita que esta pregoeira e a autoridade competente negue provimento ao Recurso 

Administrativo apresentado pela empresa recorrente. 

 

IV. DA ANÁLISE DA PREGOEIRA: 
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Na sessão do pregão eletrônico, ao receber as planilhas de custos da Recorrida, esta 

pregoeira suspendeu a sessão para que pudesse averiguar todos os percentuais e valores lá contidos, 

conforme chat da Ata da Sessão, fl. 392. Ao analisar a planilha, constatei que os tributos do módulo 

2.2 foram dimensionados na forma de optante pelo SIMPLES Nacional, onde não há necessidade do 

pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive aquelas do Sistema “S”, 

conforme § 3º do art. 13 da LC 123/2006: 

 

“Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, 

mediante documento único de arrecadação, dos seguintes 

impostos e contribuições: 

(...) 

§ 3º As microempresas e empresas de pequeno porte optantes 

pelo Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento das 

demais contribuições instituídas pela União, inclusive as 

contribuições para as entidades privadas de serviço social e de 

formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que 

trata o art. 240 da Constituição Federal e demais entidades de 

serviço social autônomo”. 

 

Constatei, outrossim, que o módulo 6 foi dimensionado pela licitante com alíquota de 6,65% 

de tributos no item “outros” sem discriminar a que se referiam “outros”. 

 

Quanto à comprovação do enquadramento no SIMPLES Nacional e da alíquota de 6,65%: 

Ao retornar a sessão, esta pregoeira questionou à ora Recorrida se estava enquadrada no 

Simples e a que se referia o percentual de 6,65% do módulo 6, conforme chat da Ata à fl. 392/verso. 

Como resposta a licitante enviou comprovante de seu cadastro no Simples (fl. 338) e informou que 

os tributos “outros” estavam dimensionados de forma única englobando o ISSQN, mas que poderia 

decompô-los caso houvesse necessidade. Levando em consideração o princípio da boa fé esta 

pregoeira aceitou a justificativa da empresa e teve em consideração de que o percentual 

apresentado refletia os tributos de acordo com seu faturamento enquadrado no Anexo IV da LC 

123/06. 

 

Quanto ao faturamento da licitante e o correto enquadramento no Anexo IV da LC 123/06: 

Tendo em vista o alegado pela Recorrente nas razões de recurso quanto ao incorreto 

dimensionamento dos tributos (6,65% ao invés de 8,65%) esta pregoeira solicitou à licitante 
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recorrida que demonstrasse seu faturamento dos últimos 12 meses, bem como informasse a quais 

tributos se refere o valor de 6,65%, conforme documentos de fls. 420-421.  

De posse dessas informações, solicitei o auxílio do gerente do setor financeiro Sr. Sérgio R. 

dos Santos que, junto de seu contador Sr. João Freitas de Oliveira, me ajudou a conferir se as 

alíquotas estavam corretamente enquadradas. 

O faturamento da empresa no período foi de R$ 922.377,85 – assim, seu recolhimento, de 

acordo com o Anexo IV da referida LC deve ser:  

- IRPJ: 1,25%; 

- CSLL: 1,91%; 

- COFINS: 2,07%; 

- PIS: 0,32%;  

- ISSQN: 4,23%; 

- TOTAL: 9,78%. 

Percebe-se que o total a ser dimensionado seria de 9,78% se considerados todos os tributos. 

Porém, quanto ao imposto de renda pessoa jurídica (1,25%) e quanto à contribuição social sobre o 

lucro líquido (1,91%), há diversos acórdãos do TCU no sentido de que não devem ser contemplados 

na planilha de custos; e de fato não foram dimensionados na planilha levada ao pregão, logo, não há 

que se falar em considerar tais percentuais. Como exemplo, cito algumas decisões da Corte de 

Contas Acórdão 2066/2008 – 1ª Câmara – Sessão de 15/07/2008; Acórdão 2601/2008 – 1ª Câmara – 

Sessão de 20/08/2008; Acórdão 0525/2008 – 2ª Câmara – Sessão de 11/03/2008; Acórdão 

0950/2007 – Plenário – Sessão de 23/05/2007. 

E, após diversas decisões nesse sentido, consolidou-se em Súmula tal entendimento – 

Súmula 254/2010 do Tribunal de Contas da União: 

 

“O IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica – e a CSLL – 

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – não se 

consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na 

taxa de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI do orçamento-

base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística 

desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado”. 

 

 No mesmo sentido da Súmula, a Instrução Normativa MPDG nº 05/2017 em seu Anexo VII-D 

não contemplou expressamente esses tributos na planilha de custos. É certo que há alguns julgados 

mais recentes da Corte de Contas flexibilizando tal entendimento a exemplo do Acórdão 648/2016 – 
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Plenário, porém, a planilha de custos foi publicada de acordo com a IN 05/17 e dessa forma foi 

analisada, ou seja, desconsiderando tais despesas. 

Quanto aos percentuais do COFINS (2,07%), PIS (0,32%) e ISSQN (4,32%), se somados temos: 

6,62%. A Recorrida, em sua resposta, informou que dimensionou em 2,07%, 0,32% e 4,35%, 

respectivamente, num total de 6,65%. Observa-se que houve apenas um pequeno desvio de 0,03%, o 

que, para ambos os caso – Grupos 1 e 2, não influenciaria no resultado final por ser a diferença  

irrisória, quase zero. 

Assim, entendo que o dimensionamento das alíquotas para as planilhas dos Grupos 1 e 2 está 

correto e dentro dos ditames legais. 

  

Quanto ao dimensionamento do RAT e FAP do módulo 2.2:  

O Risco de acidente do trabalho varia de 1% a 3% (três por cento); é comum que serviços de 

vigilância ou de limpeza estejam enquadrados nos 3%, mas pode ser menos. Assim, se a licitante 

abriu mão de seu percentual de risco não poderá alegar futuramente na execução contratual que faz 

jus a 3% e invocar, para tanto, um reequilíbrio econômico financeiro do contrato; se a licitante 

dimensionou em 1% (um por cento) arcará com esse percentual durante toda a execução do objeto 

sem prejuízo da boa prestação dos serviços.  

O FAP – Fator acidentário de prevenção varia de 0,5% a 2,0%. Quanto menor o fator, menor 

o risco que a empresa tem de ter acidente de trabalho.  É um incentivo criado pelo governo para que 

a empresa tome providências para minimizar os riscos de acidente do trabalho. A licitante recorrida 

comprovou seu dimensionamento de 0,5% (meio por cento) conforme GEFIP enviada por ela à fl. 

337. Logo, não há que se questionar esse percentual; apenas deverá ser observado em futuras 

repactuações ou renovações contratuais, pois o FAP pode alterar com o tempo; porém, esse 

percentual também não poderá ser alterado, isso porque, a Administração não arcará com a 

ineficiência da empresa caso o FAP dela tenha aumentado e, da mesma forma, não pode também se 

beneficiar do esforço da empresa caso o FAP tenha reduzido – a Administração vai continuar 

pagando o que foi pactuado na licitação e essa diferença, caso haja, será computada a favor da 

empresa. 

 

Quanto aos percentuais de custos indiretos e do lucro para os Grupos 1 e 2 e a alegação de 

inexequibilidade das planilhas:  

Os custos indiretos refletem as despesas administrativas e as despesas operacionais tais 

como: deslocamento do preposto, custo mensal de funcionamento da própria empresa, custo da 

garantia e do seguro, se houver, entre outros, que variam conforme a estrutura de cada licitante. O 
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mesmo se aplica em relação ao lucro, cada empresa dimensiona o seu percentual de acordo com a 

forma em que administra seus contratos. 

Abaixo segue trecho de decisão do Tribunal de Contas da União quanto ao tema: 

Acórdão 1214/2013 – Plenário 

219. A exemplo das empresas optantes pelo lucro presumido, a 

administração deve avaliar a exequibilidade da proposta, no que 

se refere ao LDI, à luz dos regimes fiscais advindos da 

contratação. Antecipe-se, contudo, que não devem ser aceitas, 

sem as devidas justificativas, propostas que não contemplem o 

pagamento de todos os tributos. Do mesmo modo, lucro, como 

se sabe, pode ser maximizado com uma boa gestão de mão de 

obra, mas não se deve abrir mão de um mínimo aceitável, pois 

não é crível que prestadores de serviços estejam dispostos a 

trabalharem de graça para o Erário. Não fixar lucro mínimo é 

um incentivo para que as empresas avancem sobre outras 

verbas, como direitos trabalhistas, tributos e contribuições 

compulsórias, como tem sido praxe. 

220. Também as despesas administrativas, devem ser objeto de 

análise pela administração, pois não é razoável que a empresa 

não possua esse gasto. No entanto, é aceitável que existam 

justificativas para reduzi-lo ou eliminá-lo, por exemplo, que a 

empresa administre muitos contratos, ou que se trate de uma 

empresa familiar, mas para isso a empresa necessita 

apresentá-las. 

 

A Recorrida é a atual fornecedora da mão de obra terceirizada e prestadora de serviços de 

limpeza nas subseções objetos do recurso – Itapetininga e Botucatu, por meio do Contrato nº 

17/2018. Assim, diligenciei junto ao setor de Administração de Contratos – SAC e constatei que os 

percentuais atuais praticados por ela para custos indiretos e lucro são de 3,00% e 2,00%, 

respectivamente para ambas as Subseções – documentos de fls. 426-427 do processo. 

Questionei, outrossim, se os serviços têm sido bem prestados e a resposta obtida foi positiva, 

ou seja, mesmo com um lucro mínimo e baixos custos indiretos a empresa tem demonstrado que 

consegue prestar os serviços a contento. 

Ainda, quanto a exiquibilidade das planilhas, uma vez que foram previstos todos os tributos e 

demais despesas decorrentes da contratação, fica difícil determinar em que ponto a execução dos 

contratos se tornaria impraticável em relação aos preços apresentados. 
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No mais, excetuando-se os casos extremos em que a inexequibilidade se torna gritante aos 

olhos, não cabe ao pregoeiro fazer tal juízo de valor. O pregoeiro tem, sim, a tarefa de questionar se 

houver indícios de preços impraticáveis e diligenciar nesse sentido. 

Quanto ao tema, temos a Súmula 262 do Tribunal de Contas da União: 

O critério definido no art. 48, inciso II, §1º, alíneas “a” e “b”, da 

Lei 8.666/93 conduz a uma presunção de inexequibilidade de 

preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade 

de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. 

 

E o seguinte trecho do Acórdão nº 1.100/2008: 

De fato, assiste razão aos responsáveis quando aduzem que não 

há regra específica sobre a inexequibilidade de preços para a 

aquisição de bens de consumo. A lei nº 8.666/1993, utilizada de 

forma subsidiária no pregão, define parâmetros de cálculo para 

a verificação da exequibilidade, somente para obras e serviços 

de engenharia (art. 48, § 1º). Também não há nos Decretos nºs 

3.555/2000 e 5.450/2005, que regem o pregão, dispositivo 

específico tratando de inexequibilidade de preços. 

11.Diante desta lacuna, não cabe ao pregoeiro estipular, de 

maneira subjetiva, critérios de exequibilidade de preços, uma vez 

que não há espaço para subjetivismos na condução dos certames 

públicos (art. 44, § 1º, da Lei de Licitações). 

12.Para essas situações, já decidiu esta Corte que não cabe ao 

pregoeiro ou à comissão de licitação declarar a 

inexequibilidade da proposta da licitante, mas facultar aos 

participantes do certame a possibilidade de comprovarem a 

exequibilidade das suas propostas (Acórdão nº 1.100/2008 – 

Plenário).  

 

O presente objeto refere-se a prestação de serviços com terceirização de mão de obra, em 

que a planilha é dimensionada conforme o salário do piso da categoria e todos os percentuais sobre 

ele incidentes.  

Por esse motivo foi criado o FATOR K (Nota Técnica CGAC/CISET nº 02/2018 e orientação do 

TCU), utilizado para determinar se o coeficiente preço posto / piso da categoria está dentro de uma 

faixa de preço aceitável, qual seja, entre 2,5 e 3,0, onde abaixo de 2,5 indica possível 

inexequibilidade e acima de 3,0 possível sobrepreço.  
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Para os casos aqui tratados temos: Grupo 1 FATO K = 2,60 e Grupo 2 FATOR K = 2,86. 

Logo, uma vez que o FATOR K está dentro do limite aceitável, o salário da categoria e os 

benefícios foram aplicados de acordo com as Convenções Coletivas de Trabalho da Categoria, e os 

tributos e demais despesas decorrentes foram aplicados dentro dos ditames legais, e, ainda, houve 

dimensionamento do percentual referente aos materiais, aos custos indiretos e ao lucro, mesmo que 

mínimo ou reduzido no caso deste último, não há que se falar em inexequibilidade das planilhas 

apresentadas. 

 

V. DA DECISÃO 

Isto posto, considerando as análises supra, conforme atribuição estabelecida no art. 11, inc. 

VII, do Decreto n° 5.450/2005, JULGO IMPROCEDENTES os recursos apresentados, considerando a 

legislação aplicável, os entendimentos da Corte de Contas, o Edital de Licitação e suas normas, além 

da falta de comprovação pela Recorrente do quanto alegado em suas razões.  

 

Remeto os autos à Autoridade Superior do Coren-SP a qual caberá o definitivo 

pronunciamento, podendo MANTER a decisão desta Pregoeira ou REFORMÁ-LA, competindo-lhe a 

ADJUDICAÇÃO e a HOMOLOGAÇÃO do presente certame. 

 

São Paulo, 18 de Dezembro de 2018. 

 

 

Meire Ferreira Tortolani 

Pregoeira 

 


