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ILUSTRÍSSIMO SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA 

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR– FIMES 

 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N˚ 032/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa VISÃO SERVIÇOS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ n˚ 19.204.464/0001-48, Rua Francisco Teles, Q 47, Lt 18, Jardim Todos os 

Santos, Senador Canedo – GO 

Cep: 75.250-000 Fone: (**62) 3512-5112 Email: visaoservicosltda@gmail.com 

vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, por intermédio de seu procurador 

conforme procuração em anexo ao processo, vem tempestivamente perante a V.Exa. 

apresentar  

 

1. RECURSO ADMINISTRATIVO 
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Contra a decisão que desclassificou a proposta desta empresa, com as inclusas 

razões, com fulcro no artigo 109, inciso I, alínea a e demais dispositivos legais pertinentes à 

matéria, da Lei Federal nº 8.666/93, exercendo seu DIREITO DE PETIÇÃO, assegurado no 

artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição Federal, pelos motivos de fato e 

fundamentos de direito a seguir expostos expor e requerer o que segue: 

 

 

DA TEMPESTIVIDADE 
 

Inicialmente, salienta-se que nos termos do inciso XVII do art. 4˚ da Lei 

10.520/2002 e item 9.2, cabe recurso administrativo no prazo de 3 (três) uteis dias da 

decisão que ocorreu na data 15 de outubro de 2020. 

 

Demonstrada, portanto, a tempestividade do presente recurso 

 
 
DOS FATOS 
 
 

Aos dias 27 de novembro de 2020 acorreu pela Fundação Integrada Municipal de 

Ensino Superior - FIMES o PREGÃO PRESENCIAL N˚ 032/2020 com a finalidade de 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de 
limpeza conservação nas unidades da UNIFIMES localizadas no município de Mineiros 
para atender as necessidades da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior, 
na qual a proposta desta empresa foi desclassificada foi a alegação de não cumprir o item 

4.1.2, no que versa sobre o adicional de insalubridade.  
 
Entretanto, tal manifestação encontra-se equivocada, conforme será demonstrado 

abaixo. 

 

DAS RAZÕES DA REFORMA 
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1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PELO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

 

 
Conforme muito bem consta no item 4.1.2 do edital: 

 

A contratada deverá apresentará, 10 (dez) dias após a 

assinatura do contrato, o planejamento de trabalho, adicionais 

de insalubridades, e noturno referente as suas atividades 

operacionais. 

 

Insta destacar que não pode esta Administração fixar em seu Edital exatamente quais 

benefícios, adicionais, pisos salários e outras verbas de caráter trabalhistas, devem compor 

obrigatoriamente a planilha de preço das licitantes. 

 
5.1. Abstenha-se de fixar, no instrumento convocatório, quando 

de licitação com vistas à contratação de mão-de-obra 

terceirizada, valores pertinentes a salários ou benefícios 

(tais como vale- alimentação), bem como de exigir a concessão 

aos empregados contratados de benefícios adicionais legalmente 

estabelecidos (tais como planos de saúde), por representar 

interferência indevida na política de pessoal de empresa 

privada e representar ônus adicional à Administração sem 

contrapartida de benefício direto. (TCU – Acórdão no 1.248/2009 

- 2a Câmara) 

 
A esse respeito, insta mencionar o entendimento do TCU sobre o tema, in verbis: 

 
Fato é que o objeto da presente contratação é a prestação dos serviços que englobam 
determinadas atividades acessória, restando claro, tanto no Edital quanto no Instrumento 
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Contratual, que não existe qualquer tipo de vinculação trabalhista da pessoa que 
efetivamente prestará o serviço para com esta Administração, apenas tomadora do serviço. 
 

Portanto, conforme devidamente prescrito no Edital, acerca do certame, “deverão 

ser observados as normas gerais e específicas legais pertinentes à matéria, bem como as 

atribuições de cada cargo para fins de concessão ou não do referido adicional (...)”. 
 

Logo, denota-se que, no âmbito trabalhista, caso o serviço a ser prestado se 

enquadre nas hipóteses legais de pagamento de adicional insalubridade àquele que o 

presta, notadamente a empresa contratada deverá fazê-lo, até mesmo para não ser alvo de 

procedimentos legais ou judiciais por parte de seu próprio empregado, contudo não se pode 

olvidar que o tema é por demais controverso e via de regra demanda prova pericial para 

constatação, até porque, conforme fora informado na fase de esclarecimentos, a maior parte 

dos banheiros desta Casa Legislativa é de uso apenas dos servidores do Órgão. 

 

Outrossim, ainda que se constate qualquer necessidade de pagamento de 

insalubridade que não estava previsto na planilha de formação de preço da licitante 

vencedora, segundo posicionamento de nossa Corte Superior de Contas, tal fato não é 

motivo suficiente para a desclassificação da empresa, principalmente diante da controvérsia 

e variabilidade que pairam sobre o tema, sendo certo que o TCU pugna então pela 

classificação da proposta mais vantajosa, devendo a empresa vencedora arcar com as 

consequências financeiras de eventuais imprecisões na composição de seus custos, pois do 

contrário estaríamos a ofender os princípios da razoabilidade e da economicidade ao 

desclassificarmos uma proposta mais vantajosa e exequível por um erro que, além de poder 

ser caracterizado como formal, também não prejudicou a análise do preço global de acordo 

com as normas pertinentes. Vejamos: 

 

 
“(...) 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos 

elementos integrantes da planilha de custos são variáveis, e 

dependem da característica e estrutura de custos de cada 
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organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos 

coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los 

corretamente. Caso a planilha apresentada pelo licitante esteja 

dissonante do previsto. 

em lei, e ainda assim, for considerada exeqüível e aceita pela 
Administração, caberá ao licitante suportar o ônus de seu erro. 
(grifos nossos) (...) Voto do Ministro Relator (...) 6. Sobre a 
desnecessidade de detalhamento dos itens que compõem os 
encargos sociais e trabalhistas na planilha de preços utilizada 
como modelo no edital, penso que a presumida omissão não traz 
problemas para o órgão contratante, pois, segundo explicado 
pela unidade técnica, o contratado é obrigado a arcar com as 
conseqüências das imprecisões na composição dos seus custos” 
(TCU – Acórdão no 963/2004 - Plenário) 

“(...) O TCU, concordando com o entendimento do órgão, 

destacou que eventual erro na planilha teria de ser assumido 

pelo licitante. Segue o trecho do relatório da Decisão 577/2001 

– Plenário, integralmente acatado no voto, que a representante 

expôs em suas alegações (fls. 11/13); b) o mecanismo de 

convalidação previsto no edital é, a nosso ver, admissível. Não 

há modificação dos valores globais da proposta, sempre 

respeitados, em qualquer hipótese. Ocorre que esse valor vem 

acompanhado de sua memória de cálculo, ou seja da planilha 

demonstrativa dos componentes do custo, entre os quais alguns 

que decorrem da lei e de acordos coletivos. (...) (TCU – 

Acórdão no 1.791/2006 – Plenário). 

 

Sabe-se que são consideradas insalubres as atividades ou operações que por 

sua natureza, condições ou métodos de trabalho expõem o empregado a agentes nocivos 

à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade e o 

tempo de exposição aos seus efeitos. 
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Conforme clausula decima em seu paragrafo primeiro define  que a aferição 

acerca da existência de agente insalubre, será apurada através de PPRA, ou por Laudo 

Técnico de Avalições e Condições de Insalubridade, emitido por Engenheiro de Segurança 

do Trabalho. 

O prazo de 10 dias exigido no item 4.1.2 do edital é justamente para isso, tendo 

em vista que por se tratar de uma instituição de ensino não necessariamente a aferição de 

agentes insalubres. 

O art. 7º, inciso XXIII, da Magna Carta estabelece o adicional de remuneração 

para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 

A seu turno, dispondo sobre a atividade enquadrada em norma regulamentadora 

de segurança e saúde do trabalho, a Súmula 194 do STF estatui que é "competente o 

Ministro do Trabalho para a especificação das atividades insalubres". 

E o Anexo 14 da NR 15 da Portaria nº 3.214/78 do MTE, qualifica como 

atividade insalubre, em grau máximo, e medio o trabalho em contato permanente com: 1) 

pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, 

não previamente esterilizado; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos 

e dejeções de animais portadores de doenças infecto-contagiosas (carbunculose, 

brucelose, tuberculose); 3) esgotos (galerias e tanques); e 4) lixo urbano (coleta e 

industrialização). 

Demais disso, existe entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho 

no sentido de qualificar como atividade insalubre, em grau máximo, o trabalho em 

higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação. 

Neste sentido, a Súmula n. 448 do TST, in verbis: 
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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. 

 

I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de 

laudo pericial para que o empregado tenha direito ao 

respectivo adicional, sendo necessária a classificação da 

atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo 

Ministério do Trabalho. 

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 NR15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e 

industrialização de lixo urbano. 

 

Nesse feito, verifica-se que o local nos quais os serviços serão prestados não 

são de agentes insalubres, deste modo não há necessidade de cotação do referido item. 

 
Outrossim, de igual modo não merece guarida o pleito de desclassificação com 

fulcro numa suposta ausência nas propostas de valor relacionado ao adicional de 

insalubridade, até porque tal situação é idêntica, pois, conforme mencionado alhures, a 

empresa vencedora arcará com as consequências financeiras de eventuais imprecisões na 

composição de seus custos, pois do contrário estaríamos a ofender os princípios da 

razoabilidade e da economicidade ao desclassificarmos uma proposta mais vantajosa e 
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exequível por um erro que, além de poder ser caracterizado como formal, também não 

prejudicou a análise do preço global de acordo com as normas pertinentes. 

DO PEDIDO 

Em suma, não há razão ou argumento sólido que renda ensejo à desclassificação 

da proposta da VISÃO SERVIÇOS EIRELI - ME, tendo em vista que o valor ofertado 

comprovadamente cumpre com suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e contratuais, 

a empresa VISÃO SERVIÇOS EIRELI - ME, roga a V.Sª, que DÊ provimento ao recurso 

administrativo interposto e CLASSIFCANDO sua proposta para o referido certame. 

Na hipótese de não serem acatados os pedidos, requer-se que faça subir este 

Recurso Administrativo, informando devidamente à autoridade superior, em conformidade 

com o § 4º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 

Termos em que 

Pede deferimento 

 

 

Senador Canedo – GO, 08 de dezembro de 2020 

 

 


