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ATA DE ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS ENDEREÇADOS AO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2021, INSTAURADO NA MODALIDADE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 07/2021, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS. 

 

 

 

 

 

 

Às 13 horas e 30 minutos do dia 18 de março de 2021, na Coordenadoria de Licitações e 

Contratos desta Casa Legislativa, reuni-se a pregoeira e a equipe de apoio, assessorados pela 

Procuradoria Jurídica, para promover a análise e classificação das propostas comerciais endereçadas ao 

processo licitatório em referência. Inicialmente a pregoeira relembrou as manifestações dos 

representantes das licitantes devidamente registradas na ata da sessão anterior, quais sejam: 

IMPUGNANTE IMPUGNADA MANIFESTAÇÃO 

Aldair J. Pimentel J. 

Campos e Pimentel 

VJ Serviços Gerais 
Proposta elaborada pela CCT de 2020, sendo 

que a CCT 2021 já foi homologada. 

Avanço Prestação Serviços  
Proposta elaborada pela CCT de 2020, sendo 

que a CCT 2021 já foi homologada. 

Luiz Berto 

Mota Confecções 
Augustus Terceirização 

Proposta elaborada pela CCT de 2020, sendo 

que a CCT 2021 já foi homologada. 

Gladson Luan Silva 

MP Terceirização 

L.A.M.S Serv. Construções 
Apresentou proposta cujo valor para o EPI é 

insuficiente para seu fornecimento 

VJ Serviços Gerais 

Apresentou proposta cujo valor para o EPI é 

insuficiente para seu fornecimento 

ISSQN apresentado de 5% quando o 

município cobra 3% 

Tec Limp Administração 

Não foi possível verificar valores específicos 

para encargos sociais e trabalhistas 

Utilizou percentual do ISSQN divergente do 

percentual estipulado pelo município 

PS Delta Construtora 
Proposta elaborada pela CCT de 2020, sendo 

que a CCT 2021 já foi homologada. 

Mota e Confecções Serviços 
Valor hora noturna reduzida (52`30``), 

porém, CCT a hora noturna é de 60` 

Hairon Souza Silva 

PS Delta 

Malta Conservação Limpeza 
No campo “Encargos Sociais e Trabalhistas” 

não foi especificado quais são esses encargos 

Campos e Pimentel 

Não consta em sua composição de custo o 

benefício patronal 

Não apresentou valor para férias e o adicional 

e ainda que os cálculos não estão de acordo 

com a planilha 

MP Terceirização 

Valor calculado da composição não está 

condizente com o valor apresentado 

Não apresentou cotação para o patronal e o 

PAFF 

Não apresentou valor para férias apenas o 

adicional 
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Tales P. Pereira 

Malta Conservação 

Tec Limp Administração Não apresentou a verba para o “Sindesete” 

MP Terceirização 
Não apresentou a verba para o “Sindesete” 

Não apresentou a verba “patronal” 

L.A.M.S. Serv. Construções Não apresentou a verba para o “Sindesete” 

FW Serviços Especializados 
Não apresentou a verba para o “Sindesete” 

Não apresentou a verba “patronal” 

Campos e Pimentel 
Não apresentou a verba para o “Sindesete” 

Não apresentou a verba “patronal” 

Pela exposição dos apontamentos acima, percebe-se que das 12 (doze) potenciais licitantes 

somente uma não teve sua proposta comercial – Planilha de Composição de Custo -, questionada pelos 

respectivos representantes. Pois bem. Antes de manifestar a respeito dos apontamentos apresentados 

pelas licitantes proponentes, esta pregoeira deixa bem claro que a sua decisão estará amparada em um 

dos princípios basilares que norteiam as licitações instauradas pela Administração Pública, qual seja, o 

princípio de vinculação ao instrumento convocatório, o qual está inserido no art. 3º1 e 412 da Lei 

Geral das Licitações, a conhecida Lei nº 8.666, de 1993, aplicada subsidiariamente a esta modalidade 

de licitação por força do art. 9º da Lei nº 10.520, de 2002, lei esta regente da modalidade pregão. Este 

princípio dispõe, nada mais nada menos, que tanto a Administração Pública quanto os licitantes não 

podem afastar das regras do certame que foram previamente definidas. Não se pode mudar as regras do 

jogo quando este se encontra em pleno andamento, pois, se isto ocorrer o processo está fadado ao 

insucesso. A doutrina pátria, dentre elas a do renomado JOEL DE MENEZES NIEBHUR, em sua obra 

“Licitação Pública e Contrato Administrativo”, 3ª edição revista e ampliada, Editora Fórum, 2013, 

Belo Horizonte, páginas 254/255, manifesta a respeito desse princípio no seguinte sentido: “A 

Administração é a responsável pela elaboração do instrumento convocatório e, por via de 

consequência, por prescrever as regras nele contidas. Aliás, muitas das regras definidas no 

instrumento convocatório são decorrentes de competências discricionárias outorgadas aos agentes 

administrativos. Pois bem, o instrumento convocatório é publicado e as pessoas, os eventuais 

interessados, tomam ciência da existência da licitação e de todas as suas regras, destacando-se o 

objeto pretendido pela Administração, as exigências de habilitação, as condições das propostas, os 

critérios para determinar a melhor proposta etc. Com base nas regras fixadas no instrumento 

convocatório, os interessados decidem se devem ou não participar da licitação, como devem 

participar e qual o conteúdo de suas propostas. Trocando-se em miúdos, o instrumento convocatório é 

absolutamente determinante para a participação dos licitantes. Assim sendo, uma vez publicado o 

instrumento convocatório, a Administração e os licitantes estão vinculados a ele, não podem se 

apartar ou se divorciar dos seus termos. À Administração não é permitido fazer exigências não 

previstas no instrumento convocatório nem deixar de exigir aquilo que fora prescrito nele. Os 

licitantes, por sua vez, devem apresentar os documentos e as propostas nos exatos termos 

estabelecidos no instrumento convocatório. (...)”. O original não tem destaque. Diante desse 

ensinamento, esta pregoeira irá analisar os apontamentos à luz do edital regente do certame. Dito isto. 

Compulsando o edital, vislumbro no Termo de Referência, Tópico “Informações Complementares”, 

página 29 de 44 a seguinte determinação: “Até a data da apresentação da proposta deverá ser 

utilizada a última Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria. Ocorrendo a homologação da 

                                                           
1 Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
2 A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada. 
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Convenção para o próximo exercício, será concedido o equilíbrio econômico financeiro à futura 

contratada, de forma retroativa”. Assim, para fins de elaboração da proposta comercial as licitantes 

deveriam ter como amparo a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria vigente na data designada 

para a realização da sessão pública a qual ocorreu no dia 12/03/2021. Exemplificando, se nesta data 

(12/03/2021) a Convenção Coletiva vigente fosse, ainda, a do exercício de 2020, esta que deveria ser 

seguida pelas licitantes. Neste caso, quando a Convenção Coletiva para o exercício de 2021 fosse 

homologada (posterior à 12/03/2021) faria jus a licitante ao equilíbrio econômico financeiro, nos 

termos da condição retro citada. Porém, consultando a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, 

cuja cópia integra esta ata e dela passa a fazer parte integrante, celebrada entre o SINDICATO DOS 

EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SETE LAGOAS - SINDESETH, 

representante dos empregados e o SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO CONSERVAÇÃO DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS – SINDEAC – representante das empresas, com abrangência no 

território de Sete Lagoas3, oriunda do Processo nº 13621.102206/2021-41, constato que em 11/02/2021 

referida Convenção foi devidamente registrada perante o Ministério do Trabalho, sob o nº MG 

000381/2021, com vigência para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, com 

data-base da categoria em 1º de janeiro, consoante previsto na Cláusula Primeira da citada Convenção 

Coletiva. Partindo deste princípio, ou seja, que na data de apresentação dos envelopes (contendo a 

proposta e os documentos de habilitação), repita-se, 12/03/2021, a Convenção Coletiva da Categoria 

para o exercício de 2021 já estava em vigência, motivo pelo qual as licitantes ao formularem suas 

propostas a ela estavam vinculadas. Formulação de proposta com amparo em Convenção Coletiva cuja 

vigência havia expirado é descumprir o edital regente do certame. Nestes termos, a pregoeira delibera 

no sentido de promover a desclassificação das propostas comerciais apresentadas pelas licitantes 

proponentes VJ Serviços Gerais Ltda, Avanço Prestação de Serviços Ltda, e PS Delta Construtora 

Eireli tendo em vista que foram elaboradas com observância às normas da Convenção Coletiva de 

Trabalho da categoria referente a vigência 01.01.2020 a 31.12.2020, quando já em vigência a 

Convenção de 2021, sendo certo que a apresentação de proposta levando em conta a CCT que esteja 

em vigência afronta diretamente a competitividade do certame, uma vez que o ponto crucial da 

formulação da proposta é o salário, por conseguinte as incidências legais. Quanto ao apontamento em 

relação a licitante proponente Augustus Terceirização Ltda, não obstante a CCT ter início em 

1º/04/2020 a sua vigência vai até 31/03/2021, portanto, aceitável. Ademais, o Tribunal de Contas da 

União através do Acórdão nº 369/2012, 1ª Câmara, nos autos do processo nº TC-028.963/2009-7 

(Representação) assim pronunciou: “1. (...) 1.7. Recomendar à Infraero que: 1.7.1. abstenha-se de 

indicar, em suas licitações, o acordo ou convenção coletiva de trabalho que deverá ser respeitado, 

não deixando de exigir, de todo modo, que as convenções coletivas sejam cumpridas pelos licitantes 

e/ou contratantes, conforme jurisprudência desta Corte de Contas e do Tribunal Superior do 

Trabalho;”. Passando a diante, adentra-se nos apontamentos dos representantes das licitantes que 

apresentadas reciprocamente, sendo que a presente manifestação estará adstrita ao princípio acima 

citado. Voltando ao edital, igualmente na página 29 de 44 e mesmo tópico, deparo o seguinte: “A 

licitação deverá apresentar planilha de composição de todos os preços, sob pena de desclassificação, 

não sendo suficiente somente a carta de apresentação da proposta”. Neste particular, o que edital 

exigiu dos licitantes foi a apresentação da planilha de composição dos preços, a fim de demonstrar 

a esta Casa Legislativa quais as parcelas que integram o valor global de sua proposta. A única 

exigência feita pelo edital, no seu termo de referência, é aquela em que a licitante deverá apresentar a 

                                                           
3 Cláusula Segunda – Abrangência: A apresente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) 

dos empregados em empresas de asseio e conservação, com abrangência territorial em Baldim/MG, Cachoeira 

da Prata/MG, Caetanópolis/MG, Capim Branco/MG, Fortuna de Minas/MG, Funilândia/MG, Inhaúma/MG, 

Jequitibá/MG, Maravilhas/MG, Papagaios/MG, Paraopeba/MG, Pequi/MG, Prudente de Morais/MG, Santana de 

Pirapama/MG e Sete Lagoas/MG. 
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planilha de composição de custo. Revendo as propostas comerciais, constato que todas as licitantes 

proponentes apresentaram esta planilha. Portanto, cumpriu aquilo que foi determinado na lei interna do 

certame, o edital. Os apontamentos individuais no sentido de que, pelas licitantes, a) foi apresentado 

valor para o EPI insuficiente ao seu fornecimento; b) percentual de ISSQN apresentado em divergência 

ao cobrado pelo município; não foi especificado os encargos sociais e trabalhistas; d) ausente o valor 

do benefício patronal e PAFF; dentre outros que se encontram acima citados, não tem o condão de 

afastar licitantes. Não percamos de vista que o critério de julgamento é o valor global da proposta e 

não o valor unitário. A prevalecer os apontamentos das licitantes proponentes estar-se-á afastando do 

certame potencial licitante proponente, não sendo este o objetivo da licitação pública. Por fim, esta 

pregoeira não conhece do recurso administrativo interposto pela licitante PS Delta Construtora Eireli e 

pela licitante VJ Serviços Gerais Ltda, porque apresentados intempestivamente, visto que não foi 

observado o comando do art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520, de 2002. Por todo o exposto, esta 

pregoeira delibera no sentido de promover a classificação das seguintes licitantes proponentes, 

obedecendo a seguinte ordem: 

Tec Limp Administração Serviços Ltda R$ 57.662,52 R$ 5.766,25 R$ 63.428,77 

L.A.M.S Serv. e Const. Reparos Ltda R$ 58.983,53   

Campos e Pimentel Segurança Ltda R$ 62.890,50   

Augustus Terceirização Ltda R$ 62.920,65   

MP Terceirização e Serviços Ltda R$ 63.933,98   

FW Serviços Especializados Ltda R$ 67.495,09   

Mota Confecções e Serviços Ltda R$ 71.009,90   

Malta Conservação e Limpeza Ltda R$ 72.649,75   

Centrolimp Adm. e Serv. Gerais Ltda R$ 73.741,82   

Por fim, fica designado o dia 22/03/2021 às 9 horas para prosseguimento da sessão pública, 

quando então iniciar-se-á a fase de lances. Nada mais a tratar, a pregoeira agradeceu a presença de 

todos, determinou a lavratura da presente que depois de lida foi aprovado por todos os presentes, 

dando por encerrada esta reunião. 
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