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Pregão/Concorrência Eletrônica
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
ILUSTRÍSSIMO SENHORA PREGOEIRA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES DE RONDÔNIA

REF. Pregão Eletrônico n. 199/2022/SIGMA/SUPEL/RO. 

TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº.
12.704.512/0001-18, com sede à Rua Joaquim Pinheiro filho 4058, Vilage do Sol II, CEP: 76.964-486 -
Cacoal/RO, vem, por intermédio de seu representante legal que a esta subscreve, vem, respeitosamente, no
Inciso LV do Art. 5º da Carta Magna do Brasil c/c art. 4º, XVII da Lei Federal 10.520/02, e ainda no art. 44, § 2º
do Decreto Federal 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como no item 14.2 do instrumento convocatório,
apresentar

CONTRARRAZÕES AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Interpostos pelas licitantes 1. COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA –
C.N.P.J n. 08.441.389/0001-12 e 2. ENGEBIO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA – C.N.P.J. n.
06.555.589/0001-70 pelos fundamentos de fato e de direito a seguir articulados, oportunidade em que, ao final,
requererá.
a) Requisito Procedimental – Demonstração da Tempestividade:
Antes de passar a discorrer ponto a ponto sobre o objeto da contrarrazão, o que será argumentado na narração
dos fatos e dos direitos da recorrida, sobreleva-se ressaltar que a norma processual administrativa aplicável ao
caso em tela (Lei nº. 10.520/2002) dispõe, em seu Art. 4º, alínea XVIII que ao recorrente será concedido o
prazo de três dias para apresentar suas razões e ao demais igual número de dias para apresentar contrarrazões,
in verbis:
“Art. 4º, alínea XVIII. Declarado o vencedor, 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 contra-razões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos;”. (g.n.)

Consoante o disposto no Art. 110, da Lei Federal nº. 8.666/1993, na contagem dos prazos estabelecidos, exclui-
se o dia de início e inclui-se o dia de vencimento.
Nesse passo, as recorrentes externaram suas intenções de recurso no dia 14 de novembro de 2022 (segunda-
feira), havendo sido admitido pela pregoeira no mesmo dia, passando a iniciar-se o prazo em 16 de novembro
de 2022 (quarta-feira) em virtude de feriado nacional do dia 15 de novembro que deve ser excluído para a
contagem do trintídio legal. Restando, portanto, os dias 16 a 18 de novembro de 2022 (sexta-feira) como
terceiro dia e prazo final para a apresentação do apelo. Portanto, iniciando o prazo da recorrida em 21 de
novembro (segunda-feira), e encerrando-se no dia 23 de novembro (quarta-feira), inteira e claramente
demonstrada está à tempestividade das razões de oposição.

1. DO CERTAME E DAS RAZÕES DE RECURSO APRESENTADAS

O certame licitatório em tela possui como objeto a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Engenharia Clínica, Incluindo Serviço de Gerenciamento de Equipamentos Manutenção Corretiva,
Preventiva, Preditiva e Calibração dos Equipamentos com Reposição de Peças e Acessórios, visando atender às
necessidades do Hospital de Campanha do Estado de Rondônia - HCAMP/RO conforme especificações constantes
neste termo de referência, de forma contínua, por um período de 12 (doze) meses.

Finalizada a fase de lances e de negociação, sagrou-se vencedora a recorrida, ocasião em que as recorrentes
manifestaram intenção em recorrer e apresentaram razões recursais em suma assim delineadas:

1. COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA – C.N.P.J n. 08.441.389/0001-12
aduz que:
a) A recorrida utilizou-se de CCT vencida, restando, portanto, a proposta da recorrida fora da realidade de
mercado;
b) A recorrida não formulou sua proposta com base na CCT da atividade econômica licitada;
c) A recorrida não formulou sua proposta de acordo com a CCT indicada no edital, logo, teria descumprido as
normas editalícias e, portanto, deveria ter sua proposta desclassificada;
d) A planilha de custos e formação de preços da recorrida não apresenta a realidade dos custos envolvidos na
execução contratual, não comprova exequibilidade e, portanto, não atende ao edital em sua totalidade;
e) Por fim, requer a desclassificação da recorrida.

2. ENGEBIO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA – C.N.P.J. n. 06.555.589/0001-70 aduz que:

a) Todas as propostas apresentadas após a fase de lances são inexequíveis por estarem em desacordo com
parâmetros estabelecidos no edital;



25/11/2022 11:17 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/Acompanhar_Recurso1.asp?prgCod=1071929&ipgCod=28752999&Tipo=CR&Cliente_ID=FRN000310670&reCod=63591… 2/5

b) Por fim, requer reconsideração da decisão administrativa que declarou a recorrida vencedora do pregão em
tela, a convocação das licitantes classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugares para apresentação de
cálculos com vista a demonstrar a exequibilidade da proposta e ao final a desclassificação de todas.

É a síntese.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1 DAS RAZÕES RECURSAIS DA LICITANTE COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-
HOSPITALARES LTDA

Em que pese a boa argumentação da recorrente, suas razões de mérito não devem prosperar, pois não se
coadunam com a realidade dos fatos e com as normas e construções jurisprudências que regem a matéria a qual
se funda o recurso administrativo ora combatido.
Assim, ante a argumentação da recorrente, para se chegar ao entendimento adequado acerca da matéria a qual
se funda o recurso sob contraposição e, assim, fulminar toda a base argumentativa da recorrente, necessário se
faz responder-se a alguns pontos, o primeiro deles é se os licitantes estão estritamente vinculados a planilha
modelo disponibilizada pela administração.
Nesse sentido, verifica-se que a planilha de custos e formação de preços possui caráter instrumental, acessório,
logo, serve como guia para um melhor detalhamento da proposta de preços, contudo, os licitantes não estão
estritamente vinculados a ela, pois, em verdade, cada licitante possui nuances que as distingue umas das outras,
quer seja regime de tributação, estratégia de mercado ou mesmo maior ou menor custo operacional em razão
de diversos fatores, podendo inclusive apresentar lucro zerado ou mesmo negativo, vasta é a jurisprudência do
Tribunal de Contas da União nesse sentido, vejamos:
Acórdão 2060/2009-TCU-Plenário
[...]
1.5.1.2. nas próximas contratações para terceirização de mão-de-obra, deixe de consignar parcelas relativas a
gastos com reserva técnica nos orçamentos básicos, nos formulários para proposta de preços e nas justificativas
de preço a que se refere o art. 26, III, da Lei n.º 8.666/1993, inclusive para os casos de dispensa e
inexigibilidade de licitação, e não aceite propostas de preços contendo custos relativos a esse item (Acórdão
1179/2008-TCU-Plenário, 645/2009-Plenário e 727/2009-Plenário);
1.5.1.3. abstenha-se, na fase de julgamento das propostas de futuros procedimentos licitatórios, de considerar
erros ou omissões no preenchimento da planilha de custos e formação de preços prevista na IN SLTI/MP n.º
02/2008 como critério único de desclassificação de licitantes, em razão do caráter instrumental da planilha de
preços, do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666/93 e a da jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 2.104/2004,
1.791/2006 e 1.179/2008, todos Plenário, e Acórdão 4621/2009-TCU-Segunda Câmara); (g.n.)

ACÓRDÃO 963/2004 - PLENÁRIO
[...]
50. O anexo II-A do Edital (fl. 230, Vol. II) estabeleceu o modelo de planilha orçamentária a ser adotada pelos
licitantes, e não discriminava detalhadamente os itens que integravam os encargos sociais e trabalhistas
necessários à composição do preço proposto. Para o denunciante, a ausência dessas informações teria trazido
prejuízo ao julgamento das propostas comerciais.

[...]

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 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 do seu erro.

ACÓRDÃO 906/2020 - PLENÁRIO
[...]

"desclassificação de licitantes em razão de excesso de rigor formal na análise das planilhas de composição de
custos e formação de preços em certame cujo critério de julgamento era por menor preço global, em
desconformidade com regras previstas no edital (e.g. itens 8.1 e 8.14.2 e Anexo X) e com o esclarecimento
prévio prestado aos potenciais concorrentes, e contrariando a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que as
referidas planilhas possuem caráter subsidiário e instrumental, e erros dessa natureza, inclusive a cotação de
lucro zero ou negativo, não devem, em princípio, constituir hipótese de exclusão de propostas em certame cujo
critério de julgamento seja por menor preço global, conforme os Acórdão 39/2020-TCU-Plenário; 839/2020-TCU-
Plenário; 963/2004-TCU-Plenário, 1.179/2008-TCU-Plenário, 4.621/2009-TCU-2ª Câmara, 2.060/2009-TCU-
Plenário, 3.092/2014-TCU-Plenário e 2.562/2016-TCU-Plenário;" 
[...]
Em exame preliminar, a unidade instrutiva concluiu pela ocorrência de formalismo exagerado na avaliação das
propostas e das planilhas de custos e formação de preços apresentadas pelas empresas participantes do pregão
eletrônico 126/2019.

O BNB teria contrariado, ademais, as normas previstas no edital, especialmente a do item 8.1, bem como os
esclarecimentos prestados aos licitantes, ao exigir que apresentassem planilhas de composições de custos em
observância estrita ao anexo X, quando tais planilhas deveriam ter apenas caráter instrumental, servindo de
subsídios para repactuações dos contratos celebrados.

Por essa razão, a desclassificação de licitantes teria sido indevida e, como consequência, foi selecionada
proposta com valor substancialmente mais elevado, com potencial de acarretar dano ao erário.

Pois bem, verificado que se afigura como irregular a exigência de que o licitante se vincule estritamente a
planilha de custos e formação de preços disponibilizada como modelo pela administração pública, um segundo
ponto precisa ser esclarecido é se estaria o licitante vinculado a Convenção Coletiva do Trabalho e ao Sindicato
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indicado pela administração pública como quer fazer crer a recorrente.
Quanto ao ponto em questão, este trata-se de enquadramento sindical, e o enquadramento sindical não se dá
em razão de indicativo da administração pública, em razão da atividade econômica ligada ao objeto do certame,
em razão dos profissionais ou mesmo pelo querer da recorrente, o enquadramento sindical se dá em razão da
atividade econômica principal (preponderante) da empresa e da territorialidade (inteligência dos arts. 570, 577 e
581, § 2º da CLT, e o art. 8º, II, da Constituição Federal), nesse sentido, vejamos o Acordão do TCU 1979/2020 -
PLENÁRIO:
[...]
1.6.1.1. a exigência prevista no item 6.2 do Termo de Referência, no sentido de não ser possível a utilização,
pelos licitantes, na formação de suas propostas de preços, de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) diferente
daquelas utilizadas para a elaboração do orçamento estimado da contratação, afronta a jurisprudência deste
Tribunal, a exemplo do Acórdão 1097/2019-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Bruno Dantas, os artigos 570,
577 e 581, § 2º da CLT, e o art. 8º, II, da Constituição Federal, tendo em vista que o enquadramento sindical é
aquele relacionado à atividade principal da empresa licitante e não da categoria profissional a ser contratada;
Assim, temos que atividade preponderante da recorrida é o comercio de equipamentos, materiais e instrumentos
para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, nesse sentido, o Sindicato ao qual está enquadrada é o
Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços de Rondônia - SITRACOM, vide declaração e
comprovação de pagamentos e homologações de rescisões em anexo.
Logo, não há o que se falar em qualquer irregularidade, pois como visto até o presente momento, planilhas de
composição de custos são instrumentais e acessórias, bem como, a administração não pode fixar a CCT e o
Sindicato a ser obrigatoriamente observador, visto que o enquadramento de cada licitante é próprio de sua
atividade econômica preponderante e de sua base territorial, esse inclusive foi o posicionamento da
administração pública ao responder a pedidos de esclarecimento, vejamos:
[...]
h) Do sindicato
Requer o interessado que seja informado para os cargos necessários para a execução dos serviços, qual a
convenção coletiva deve basear seus custos.
Resposta: O enquadramento sindical não compete à Administração, cabe à licitante verificar a partir de sua
realidade se está adstrito à alguma convenção coletiva e saber comprovar/especificar como realizou seus
cálculos.
[...]
j) Da planilha
Requer a interessada a planilha de custos e formação de preços referencial em formato excel.
Resposta: A planilha de custos é um referencial de cálculo cabendo a cada licitante desenvolver sua proposta.

Assim, superadas estão tais questões.
Resta, por fim, a argumentação alegada pela recorrente quanto a CCT vencida apresentada pela recorrente, o
que, segunda quer fazer crer, seria irregular.
Assim, a recorrente para subsidiar sua argumentação, de forma inteligente traz à baila a ementa do Acordão
TCU n. 3001/2015 - SEGUNDA CÂMARA, da lavra da Ministra Ana Arraes para fazer crer que seria irregular a
utilização de CCTs vencidas para elaboração de planilhas de custos e formação de preços em licitações.
Ocorre que ementas de julgados meramente copiados da internet para se construir argumentos descabidos só
convencem aos incautos que não leem estudam as nuances de cada caso concreto para averiguar a pertinência
do julgado para o deslinde de alguma questão. Aqui o fazemos.
O julgado do TCU em tela, único no âmbito da Corte de Contas da União, logo, longe de ser entendimento
sedimentado é de 2015 e diz respeito a um caso especifico em que um licitante se utilizou de uma CCT vencida e
manteve os salários ali expressos, sem com tudo atualiza-los, o que é a lógica, é claro que não é admitido deixar
de aplicar a devida atualização salarial, vejamos:

[...]
67. Inicialmente, vale esclarecer que consta dos autos acordo coletivo firmado entre o Sindicato Interestadual
dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico do Distrito Federal e
dos Estados de Goiás e Tocantins (STIMMME-DF) e a RCS, estipulando as condições de trabalho, cuja vigência
estava fixada de 1º/5/2013 a 30/4/2014 e a data base da categoria em 1º de maio (peça 2, p. 232-236). Além
disso, independentemente do cargo do profissional (não há definição da categoria no acordo), o piso salarial
fixado era de R$ 780,00. Referido acordo foi registrado no MTE em 13/3/2014.
[...]
70. Ainda de acordo com o edital, os licitantes deveriam apresentar suas propostas obedecendo ao salário fixado
no termo de referência (peça 2, p. 67).
[...]
30. Contribuíram para a desclassificação da RCS Tecnologia Ltda. os diversos erros no preenchimento de suas
planilhas: salário abaixo do fixado no edital, ausência de cotação dos adicionais de insalubridade e
periculosidade, lucro acima do considerado como aceitável, preços médios dos materiais abaixo do Sinapi e
convenção coletiva com prazo de vigência expirado. 

Logo, verifica-se que julgado em tela não se coaduna com o presente caso e está longe de servir de
balizamento, isto por que, a recorrida não procedeu ao fixar os salários em sua planilha de custos como a
empresa cerne do julgado em comento, pelo contrário, estabeleceu os salários de acordo com mercado de
trabalho e bem acima do piso estabelecido na CCT.
Nesse sentido, nosso agradecimento a recorrente que produziu a prova de maneira antecipada que corrobora
nossa argumentação, isto por que, a recorrente apresenta e-mail encaminhados para diversas unidades do
SITRACOM, e de maneira forçosa, tenta persuadi-los a pelo nas entrelinhas afirmar que não é possível utilizar-se
da CCT do SITRACOM, ou que o enquadramento sindical se daria pela atividade com certame ou que os salários
apresentados pela recorrida no certame em tela estão aquém do mercado.
No entanto, verifica-se das respostas que o efeito é inverso, visto que as resposta apenas corroboram a
improcedência da argumentação da recorrente, vejamos:

A recorrente pergunta: 
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a) Diante disto é possível utilizar os valores descritos nela em planilha de formação de preços para contratação
de cessão de mão de obra, mesmo estando com prazo de vigência expirado?
b) Ou seja, pagar aos colaboradores os valores elencados nesta CCT ainda dos anos 2018/2019?
c) Não encontrei outra convenção que o substitua para ser adotada como referência, e esta não está mais
vigente. Neste caso, como faço para atualizar os valores vigentes considerando a data de hoje?
d) Poderia neste caso adotar a CCT 2022-2023 SITELPES que também se aplica e atende ao contratado e está
vigente?
Resposta do SITRACOM:
a) Dessa forma, sugerimos para o ano de 2022 o salário de R$ 1.369,00, o qual pode ser aceito por mera
liberalidade pelas empresas ou através do modelo de Acordo Coletivo de Trabalho que temos. Caso a empresa
não queira seguir nossa sugestão de salário comercial, deve ser utilizado o salário mínimo brasileiro de R$
1.212,00, pois o empregados não devem ganhar abaixo do mínimo.
b) Sendo assim, esclarecemos novamente que o valor salarial constante na Convenção Coletiva de Trabalho de
2018-2019 não pode ser utilizada como base no ano de 2022.

Note, a recorrente afirma ao Sindicato que estamos utilizando os valores salariais da CCT 2018-2019 para
compor nossos preços, o que não é verdade, e pergunta qual seria o valor correto, ocasião em que é sugerido
R$ 1.369,00 ou o salário mínimo vigente, bem como, diz o óbvio, não se pode utilizar os salários da CCT sem a
devida atualização.
Ora, o valor apresentado por nossa empresa no certame como salário base foi de R$ 2.500,00 para os técnicos,
R$ 1.800,00 para os auxiliares e R$ 1.500,00 para a secretária, veja, muito superior ao sugerido pelo SITRACOM
e ao salário mínimo vigente, isto se dá, em razão de nossa empresa expressar em sua planilha a realidade do
mercado.
Quanto aos demais e-mails, estes seguem a mesma toada, a recorrente tentando persuadir alguma delegacia ou
subsede do SITRACOM a afirmar que os salários estão incorretos e que o Sindicato correto deveria ser o
SINTELPS, contudo, não logra êxito, as respostas apenas corroboram a regularidade das informações prestadas
pela recorrida.
Para encerrar a questão, destacamos que o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 323/DF em 30 de maio do corrente ano, declarou
inconstitucional a Súmula n. 277 do Tribunal Superior do Trabalho, cujo teor tratava da ultratividade das normas
de acordo e convenções coletivas, estabelecendo a ideia de que uma vez expirado a vigência do CCT, deve
prevalecer a CLT e as demais normas vigentes, vejamos:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação
jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª
e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30
de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de
setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico
brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de
preceito fundamental julgada procedente.
(ADPF 323, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022)
Para melhor entendimento, vejamos treco do voto do Ministro Alexandre de Morais:
[...]
Então, Presidente, em momento algum, a meu ver, volto a dizer, com todo o respeito ao posicionamento do
Tribunal Superior do Trabalho, houve uma revitalização constitucional do princípio da ultratividade da norma
coletiva. Não me parece que tenha ocorrido isso, até porque a grande discussão que sempre existiu na doutrina
trabalhista de eventual término do prazo deste acordo e com isso a cessação de direitos - eu diria, indisponíveis
ao trabalhador -, não existe mais, porque os direitos garantidos pelo art. 7º da Constituição não podem ser
pactuados entre empregado e empregador. Aqueles direitos previstos no art. 7º são imutáveis, são inalienáveis.
A partir da convenção, do término do prazo, em não ocorrendo um novo acordo, o mínimo garantido já está na
Constituição: os direitos sociais dos arts. 6º e 7º.
[...]
Assim, o entendimento do STF é no sentido de que expirado o prazo de CCT, garantidos estão os direitos do
trabalhador expressos na constituição e demais normas e que, como não poderia deixar de ser, devem ser
respeitados, tal fato não aduz a troca de Sindicato, ou irregularidade ou ilegalidade como quer fazer crer a
recorrente.
Nesse sentido, a recorrida em sua planilha, como dito, fez inserir base salarial compatível com mercado e
superior ao estabelecido nas normas vigentes, bem com, expressou ali todos os direitos previstos em norma, a
exemplo de adicional de insalubridade, auxilio transporte, etc. Logo, não assiste qualquer razão a recorrida. 

2.1 DAS RAZÕES RECURSAIS DA LICITANTE ENGEBIO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

Quanto as razões recursais da licitante em tela, esta se atém a uma argumentação fundamentada na ideia de
suposta inexequibilidade da proposta não apenas da recorrida, mas da proposta das três primeiras colocadas no
certame.
A ideia é totalmente descabida, contudo, para efeitos didáticos vamos considerar a argumentação da recorrente
desprezando a jurisprudência consolidada do TCU acerca da matéria, assim, alega a recorrente a
inexequibilidade da proposta da recorrida com fundamento no art. 48, da Lei 8.666/93.
O § 1º do artigo em comento destaca que será considerada inexequível a proposta que for inferior a 70% dos
valores, ou da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração ou do valor
orçado pela administração.
Nesse sentido, em que pese a recorrente afirmar que a licitante EXCIMER ter ofertado um valor inicial de R$
3.800.555,06, valor que deve ter saído do imaginário da recorrente, como no saudoso desenho animado, cuja
lembrança somente se dá para aqueles que possuem mais de 30 anos de idade, qual seja, o Fantástico Mundo de
Bob, pois em verdade a licitante em tela ofertou proposta inicial de R$ 1.010.981,04, logo, não há licitantes com
valores superiores a 50% do orçado pela administração.
Assim, resta então analisar o valor orçado pela administração pública, qual seja, R$ 1.010.981,04, logo, o valor
70% inferior a este, seria R$ 303.294,31, matemática simples, o valor da recorrida após a fase de lances fora de
R$ 660.790,54, logo não está nem perto de ser 70% inferior ao orçado.
Em outro momento, a recorrente apresenta uma regra de que a proposta inferior a 30% da média dos preços
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ofertados para o mesmo item seria considerada inexequível, afirmando que tal previsão encontra-se nos itens
8.6 e 8.7 do edital, querendo crer que não fora de má fé tal argumentação, uma vez mais atribuímos a alegação
ao imaginário do Fantástico Mundo de Bob, pois no edital em tela em nenhum lugar há tal previsão, logo, não
merece nem contraposição.
Em outra linha, quanto a eventual inexequibilidade, destacamos que executamos o contrato emergencial para os
serviços em tela e com os mesmos parâmetros de proposta, logo, não que se falar em inexequibilidade.
Por fim, aproveitamos o ensejo para ratificar integralmente a nossa proposta, de forma que declaramos estar
cientes que qualquer eventual ônus a ser suportado em razão da proposta apresentada é de nossa inteira
responsabilidade, salvo eventuais reajustes e reequilíbrios previstos em lei e no contrato.
Assim, não resta comprovada qualquer plausibilidade nos argumentos da recorrente, devendo toda a sua
argumentação de mérito ser rechaçada.

3. DOS PEDIDOS
Isto posto, amparada na lei e demais dispositivos legais, embasadores e fundamentadores da presente
Contrarrazão, REQUER a recorrida, de Vossa Senhoria, o que segue:
a) Sejam julgados totalmente improcedente os recursos administrativos ora atacados;
b) E, consequência disso, seja mantida, in totum, a decisão que habilitou e declarou como vencedora a recorrida
no certame em apreço.

Nestes Termos, Pede Provimento.

Cacoal, 23 de novembro de 2022.

TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR
Thiago Batista Barbosa - Rep. Legal
RG Nº 88445 DRT-RO / CPF 739.501.062-00

Anexo encaminhado ao e-mail sigma.supel@gmail.com:

1 – Declaração SITRACOM;

2 – Comprovação de Pagamento e homologações SITRACOM.

Demais documentos comprobatórios enviados devidamente no e-mail: sigma.supel@gmail.com
 Voltar
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EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>

CONTRARAZÕES PE 199-2022 - TECHMED ENGENHARIA
1 mensagem

adm <adm@techmedengenharia.com.br> 23 de novembro de 2022 17:52
Responder a: adm@techmedengenharia.com.br
Para: "sigma.supel@gmail.com" <sigma.supel@gmail.com>

Boa tarde, Caríssima Pregoeira 
Em tempo que a cumprimento, viemos por meio desse protocolar as contrarrazões do processo PE 199-
2022, cujo o objeto:  Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Engenharia
 Clínica,  Incluindo  Serviço  de  Gerenciamento  de  Equipamentos Manutenção  Corretiva,  Preventiva,
 Preditiva  e  Calibração  dos  Equipamentos  com Reposição  de  Peças  e  Acessórios,  visando  atender
 às  necessidades  do  Hospital  de Campanha do Estado de Rondônia - HCAMP/RO conforme
especificações constantes neste termo de referência, de forma contínua, por um período de 12 (doze)
meses..  

Por favor acusar o devido recebimento dos mesmos. 

Atenciosamente; 

Contato: Wanderson Santos De Souza
Dep. Gerente de Operação em Assistência Técnica

Fone/whatsApp: 69-99352-9175
Telefone: (69) 3443-5887 / (69) 9 8445 1082

E-mail: adm@techmedengenharia.com.br

Empresa: TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR

CNPJ: 12.704.512/0001-18

Endereço: Rua Joaquim Pinheiro Filho Nº 4058

Bairro: Village do Sol II - CEP 76.964-486

CACOAL / RO

2 anexos

noname
8K

Contrarrazoes Techmed PE 199-2022 Completo.pdf
715K

mailto:adm@techmedengenharia.com.br
https://www.google.com/maps/search/Rua+Joaquim+Pinheiro+Filho+N%C2%BA+4058?entry=gmail&source=g
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ILUSTRÍSSIMO SENHORA PREGOEIRA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES 

DE RONDÔNIA 

 

 

 

 

REF. Pregão Eletrônico n. 199/2022/SIGMA/SUPEL/RO.   

 

 

 

 

 

 

TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.704.512/0001-18, com sede à Rua Joaquim 

Pinheiro filho 4058, Vilage do Sol II, CEP:  76.964-486 -  Cacoal/RO, vem, por 

intermédio de seu representante legal que a esta subscreve, vem, respeitosamente, 

no Inciso LV do Art. 5º da Carta Magna do Brasil c/c art. 4º, XVII da Lei Federal 

10.520/02, e ainda no art. 44, § 2º do Decreto Federal 10.024, de 20 de setembro de 

2019, bem como no item 14.2 do instrumento convocatório, apresentar 

 

CONTRARRAZÕES AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 

Interpostos pelas licitantes 1. COMPREHENSE DO BRASIL 

EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA – C.N.P.J n. 08.441.389/0001-12 e 2. 

ENGEBIO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA – C.N.P.J. n. 06.555.589/0001-70  

pelos fundamentos de fato e de direito a seguir articulados, oportunidade em que, 

ao final, requererá. 

a) Requisito Procedimental – Demonstração da Tempestividade: 

Antes de passar a discorrer ponto a ponto sobre o objeto da 

contrarrazão, o que será argumentado na narração dos fatos e dos direitos da 

recorrida, sobreleva-se ressaltar que a norma processual administrativa aplicável ao 

caso em tela (Lei nº. 10.520/2002) dispõe, em seu Art. 4º, alínea XVIII que ao 
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recorrente será concedido o prazo de três dias para apresentar suas razões e ao 

demais igual número de dias para apresentar contrarrazões, in verbis: 

“Art. 4º, alínea XVIII. Declarado o vencedor, 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 

contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos;”. (g.n.) 

 

Consoante o disposto no Art. 110, da Lei Federal nº. 8.666/1993, na 

contagem dos prazos estabelecidos, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia de 

vencimento. 

Nesse passo, as recorrentes externaram suas intenções de recurso no 

dia 14 de novembro de 2022 (segunda-feira), havendo sido admitido pela pregoeira 

no mesmo dia, passando a iniciar-se o prazo em 16 de novembro de 2022 (quarta-

feira) em virtude de feriado nacional do dia 15 de novembro que deve ser excluído 

para a contagem do trintídio legal. Restando, portanto, os dias 16 a 18 de novembro 

de 2022 (sexta-feira) como terceiro dia e prazo final para a apresentação do apelo. 

Portanto, iniciando o prazo da recorrida em 21 de novembro (segunda-feira), e 

encerrando-se no dia 23 de novembro (quarta-feira), inteira e claramente 

demonstrada está à tempestividade das razões de oposição. 

 

1. DO CERTAME E DAS RAZÕES DE RECURSO APRESENTADAS 

 

O certame licitatório em tela possui como objeto a  Contratação de 

Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Engenharia Clínica, Incluindo 

Serviço de Gerenciamento de Equipamentos Manutenção Corretiva, Preventiva, 

Preditiva e Calibração dos Equipamentos com Reposição de Peças e Acessórios, 
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visando atender às necessidades do Hospital de Campanha do Estado de Rondônia 

- HCAMP/RO conforme especificações constantes neste termo de referência, de 

forma contínua, por um período de 12 (doze) meses. 

     

Finalizada a fase de lances e de negociação, sagrou-se vencedora 

a recorrida, ocasião em que as recorrentes manifestaram intenção em recorrer e 

apresentaram razões recursais em suma assim delineadas: 

 

1. COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES 

LTDA – C.N.P.J n. 08.441.389/0001-12 aduz que: 

a) A recorrida utilizou-se de CCT vencida, restando, portanto, a 

proposta da recorrida fora da realidade de mercado; 

b) A recorrida não formulou sua proposta com base na CCT da 

atividade econômica licitada; 

c) A recorrida não formulou sua proposta de acordo com a CCT 

indicada no edital, logo, teria descumprido as normas editalícias e, portanto, 

deveria ter sua proposta desclassificada; 

d) A planilha de custos e formação de preços da recorrida não 

apresenta a realidade dos custos envolvidos na execução contratual, não 

comprova exequibilidade e, portanto, não atende ao edital em sua totalidade; 

e) Por fim, requer a desclassificação da recorrida. 

 

2. ENGEBIO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA – C.N.P.J. n. 

06.555.589/0001-70 aduz que: 

      

a) Todas as propostas apresentadas após a fase de lances são 

inexequíveis por estarem em desacordo com parâmetros estabelecidos no edital; 

b) Por fim, requer reconsideração da decisão administrativa que 

declarou a recorrida vencedora do pregão em tela, a convocação das licitantes 
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classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugares para apresentação de 

cálculos com vista a demonstrar a exequibilidade da proposta e ao final a 

desclassificação de todas. 

 

É a síntese. 

 

2. DO MÉRITO RECURSAL 

 

2.1 DAS RAZÕES RECURSAIS DA LICITANTE COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS 

MEDICO-HOSPITALARES LTDA 

 

Em que pese a boa argumentação da recorrente, suas razões de 

mérito não devem prosperar, pois não se coadunam com a realidade dos fatos e 

com as normas e construções jurisprudências que regem a matéria a qual se funda 

o recurso administrativo ora combatido. 

Assim, ante a argumentação da recorrente, para se chegar ao 

entendimento adequado acerca da matéria a qual se funda o recurso sob 

contraposição e, assim, fulminar toda a base argumentativa da recorrente, 

necessário se faz responder-se a alguns pontos, o primeiro deles é se os licitantes 

estão estritamente vinculados a planilha modelo disponibilizada pela 

administração. 

Nesse sentido, verifica-se que a planilha de custos e formação de 

preços possui caráter instrumental, acessório, logo, serve como guia para um melhor 

detalhamento da proposta de preços, contudo, os licitantes não estão estritamente 

vinculados a ela, pois, em verdade, cada licitante possui nuances que as distingue 

umas das outras, quer seja regime de tributação, estratégia de mercado ou mesmo 

maior ou menor custo operacional em razão de diversos fatores, podendo inclusive 

apresentar lucro zerado ou mesmo negativo, vasta é a jurisprudência do Tribunal de 

Contas da União nesse sentido, vejamos: 
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Acórdão 2060/2009-TCU-Plenário 

[...] 

1.5.1.2. nas próximas contratações para terceirização de mão-de-obra, deixe de 

consignar parcelas relativas a gastos com reserva técnica nos orçamentos básicos, 

nos formulários para proposta de preços e nas justificativas de preço a que se refere 

o art. 26, III, da Lei n.º 8.666/1993, inclusive para os casos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação, e não aceite propostas de preços contendo custos 

relativos a esse item (Acórdão 1179/2008-TCU-Plenário, 645/2009-Plenário e 

727/2009-Plenário); 

1.5.1.3. abstenha-se, na fase de julgamento das propostas de futuros procedimentos 

licitatórios, de considerar erros ou omissões no preenchimento da planilha de custos 

e formação de preços prevista na IN SLTI/MP n.º 02/2008 como critério único de 

desclassificação de licitantes, em razão do caráter instrumental da planilha de 

preços, do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666/93 e a da jurisprudência deste Tribunal 

(Acórdãos 2.104/2004, 1.791/2006 e 1.179/2008, todos Plenário, e Acórdão 

4621/2009-TCU-Segunda Câmara); (g.n.) 

 

ACÓRDÃO 963/2004 - PLENÁRIO 

[...] 

50. O anexo II-A do Edital (fl. 230, Vol. II) estabeleceu o modelo de planilha 

orçamentária a ser adotada pelos licitantes, e não discriminava detalhadamente 

os itens que integravam os encargos sociais e trabalhistas necessários à 

composição do preço proposto. Para o denunciante, a ausência dessas 

informações teria trazido prejuízo ao julgamento das propostas comerciais. 

 

[...] 

 

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 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 do seu erro. 
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ACÓRDÃO 906/2020 - PLENÁRIO 

[...] 

 

"desclassificação de licitantes em razão de excesso de rigor formal na análise das 

planilhas de composição de custos e formação de preços em certame cujo critério 

de julgamento era por menor preço global, em desconformidade com regras 

previstas no edital (e.g. itens 8.1 e 8.14.2 e Anexo X) e com o esclarecimento prévio 

prestado aos potenciais concorrentes, e contrariando a jurisprudência do Tribunal, 

no sentido de que as referidas planilhas possuem caráter subsidiário e instrumental, 

e erros dessa natureza, inclusive a cotação de lucro zero ou negativo, não devem, 

em princípio, constituir hipótese de exclusão de propostas em certame cujo critério 

de julgamento seja por menor preço global, conforme os Acórdão 39/2020-TCU-

Plenário; 839/2020-TCU-Plenário; 963/2004-TCU-Plenário, 1.179/2008-TCU-Plenário, 

4.621/2009-TCU-2ª Câmara, 2.060/2009-TCU-Plenário, 3.092/2014-TCU-Plenário e 

2.562/2016-TCU-Plenário;"  

[...] 

Em exame preliminar, a unidade instrutiva concluiu pela ocorrência de formalismo 

exagerado na avaliação das propostas e das planilhas de custos e formação de 

preços apresentadas pelas empresas participantes do pregão eletrônico 126/2019. 

 

O BNB teria contrariado, ademais, as normas previstas no edital, especialmente a 

do item 8.1, bem como os esclarecimentos prestados aos licitantes, ao exigir que 

apresentassem planilhas de composições de custos em observância estrita ao 

anexo X, quando tais planilhas deveriam ter apenas caráter instrumental, servindo 

de subsídios para repactuações dos contratos celebrados. 

 

Por essa razão, a desclassificação de licitantes teria sido indevida e, como 

consequência, foi selecionada proposta com valor substancialmente mais 

elevado, com potencial de acarretar dano ao erário. 

 

Pois bem, verificado que se afigura como irregular a exigência de 

que o licitante se vincule estritamente a planilha de custos e formação de preços 
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disponibilizada como modelo pela administração pública, um segundo ponto 

precisa ser esclarecido é se estaria o licitante vinculado a Convenção Coletiva do 

Trabalho e ao Sindicato indicado pela administração pública como quer fazer crer 

a recorrente. 

Quanto ao ponto em questão, este trata-se de enquadramento 

sindical, e o enquadramento sindical não se dá em razão de indicativo da 

administração pública, em razão da atividade econômica ligada ao objeto do 

certame, em razão dos profissionais ou mesmo pelo querer da recorrente, o 

enquadramento sindical se dá em razão da atividade econômica principal 

(preponderante) da empresa e da territorialidade (inteligência dos arts. 570, 577 e 

581, § 2º da CLT, e o art. 8º, II, da Constituição Federal), nesse sentido, vejamos o 

Acordão do TCU  1979/2020 -  PLENÁRIO: 

[...] 

1.6.1.1. a exigência prevista no item 6.2 do Termo de Referência, no sentido de não 

ser possível a utilização, pelos licitantes, na formação de suas propostas de preços, 

de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) diferente daquelas utilizadas para a 

elaboração do orçamento estimado da contratação, afronta a jurisprudência deste 

Tribunal, a exemplo do Acórdão 1097/2019-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro 

Bruno Dantas, os artigos 570, 577 e 581, § 2º da CLT, e o art. 8º, II, da Constituição 

Federal, tendo em vista que o enquadramento sindical é aquele relacionado à 

atividade principal da empresa licitante e não da categoria profissional a ser 

contratada; 

Assim, temos que atividade preponderante da recorrida é o 

comercio de equipamentos, materiais e instrumentos para uso médico, cirúrgico, 

hospitalar e de laboratórios, nesse sentido, o Sindicato ao qual está enquadrada é 

o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços de Rondônia - 

SITRACOM, vide declaração e comprovação de pagamentos e homologações de 

rescisões em anexo. 

Logo, não há o que se falar em qualquer irregularidade, pois como 

visto até o presente momento, planilhas de composição de custos são instrumentais 

e acessórias, bem como, a administração não pode fixar a CCT e o Sindicato a ser 
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obrigatoriamente observador, visto que o enquadramento de cada licitante é 

próprio de sua atividade econômica preponderante e de sua base territorial, esse 

inclusive foi o posicionamento da administração pública ao responder a pedidos de 

esclarecimento, vejamos: 

[...] 

h) Do sindicato 

Requer o interessado que seja informado para os cargos necessários para a 

execução dos serviços, qual a convenção coletiva deve basear seus custos. 

Resposta: O enquadramento sindical não compete à Administração, cabe à 

licitante verificar a partir de sua realidade se está adstrito à alguma convenção 

coletiva e saber comprovar/especificar como realizou seus cálculos. 

[...] 

j) Da planilha 

Requer a interessada a planilha de custos e formação de preços referencial em 

formato excel. 

Resposta: A planilha de custos é um referencial de cálculo cabendo a cada 

licitante desenvolver sua proposta. 

 

 

 

Assim, superadas estão tais questões. 

Resta, por fim, a argumentação alegada pela recorrente quanto a 

CCT vencida apresentada pela recorrente, o que, segunda quer fazer crer, seria 

irregular. 

Assim, a recorrente para subsidiar sua argumentação, de forma 

inteligente traz à baila a ementa do Acordão TCU n.  3001/2015 - SEGUNDA 

CÂMARA, da lavra da Ministra Ana Arraes para fazer crer que seria irregular a 

utilização de CCTs vencidas para elaboração de planilhas de custos e formação de 

preços em licitações. 

Ocorre que ementas de julgados meramente copiados da internet 

para se construir argumentos descabidos só convencem aos incautos que não leem 
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estudam as nuances de cada caso concreto para averiguar a pertinência do 

julgado para o deslinde de alguma questão. Aqui o fazemos. 

O julgado do TCU em tela, único no âmbito da Corte de Contas da 

União, logo, longe de ser entendimento sedimentado é de 2015 e diz respeito a um 

caso especifico em que um licitante se utilizou de uma CCT vencida e manteve os 

salários ali expressos, sem com tudo atualiza-los, o que é a lógica, é claro que não 

é admitido deixar de aplicar a devida atualização salarial, vejamos: 

 

[...] 

67. Inicialmente, vale esclarecer que consta dos autos acordo coletivo firmado 

entre o Sindicato Interestadual dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 

Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico do Distrito Federal e dos Estados de 

Goiás e Tocantins (STIMMME-DF) e a RCS, estipulando as condições de trabalho, 

cuja vigência estava fixada de 1º/5/2013 a 30/4/2014 e a data base da categoria 

em 1º de maio (peça 2, p. 232-236). Além disso, independentemente do cargo do 

profissional (não há definição da categoria no acordo), o piso salarial fixado era 

de R$ 780,00. Referido acordo foi registrado no MTE em 13/3/2014. 

[...] 

70. Ainda de acordo com o edital, os licitantes deveriam apresentar suas propostas 

obedecendo ao salário fixado no termo de referência (peça 2, p. 67). 

[...] 

30. Contribuíram para a desclassificação da RCS Tecnologia Ltda. os diversos erros 

no preenchimento de suas planilhas: salário abaixo do fixado no edital, ausência 

de cotação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, lucro acima do 

considerado como aceitável, preços médios dos materiais abaixo do Sinapi e 

convenção coletiva com prazo de vigência expirado.    

 

Logo, verifica-se que julgado em tela não se coaduna com o 

presente caso e está longe de servir de balizamento, isto por que, a recorrida não 

procedeu ao fixar os salários em sua planilha de custos como a empresa cerne do 

julgado em comento, pelo contrário, estabeleceu os salários de acordo com 

mercado de trabalho e bem acima do piso estabelecido na CCT. 
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Nesse sentido, nosso agradecimento a recorrente que produziu a 

prova de maneira antecipada que corrobora nossa argumentação, isto por que, a 

recorrente apresenta e-mail encaminhados para diversas unidades do SITRACOM, 

e de maneira forçosa, tenta persuadi-los a pelo nas entrelinhas afirmar que não é 

possível utilizar-se da CCT do SITRACOM, ou que o enquadramento sindical se daria 

pela atividade com certame ou que os salários apresentados pela recorrida no 

certame em tela estão aquém do mercado. 

No entanto, verifica-se das respostas que o efeito é inverso, visto que 

as resposta apenas corroboram a improcedência da argumentação da recorrente, 

vejamos: 

 

A recorrente pergunta:   

a) Diante disto é possível utilizar os valores descritos nela em planilha 

de formação de preços para contratação de cessão de mão de obra, mesmo 

estando com prazo de vigência expirado? 

b) Ou seja, pagar aos colaboradores os valores elencados nesta 

CCT ainda dos anos 2018/2019? 

c) Não encontrei outra convenção que o substitua para ser 

adotada como referência, e esta não está mais vigente. Neste caso, como faço 

para atualizar os valores vigentes considerando a data de hoje? 

d) Poderia neste caso adotar a CCT 2022-2023 SITELPES que também 

se aplica e atende ao contratado e está vigente? 

 Resposta do SITRACOM: 

a) Dessa forma, sugerimos para o ano de 2022 o salário de R$ 

1.369,00, o qual pode ser aceito por mera liberalidade pelas empresas ou através 

do modelo de Acordo Coletivo de Trabalho que temos. Caso a empresa não queira 

seguir nossa sugestão de salário comercial, deve ser utilizado o salário mínimo 

brasileiro de R$ 1.212,00, pois o empregados não devem ganhar abaixo do mínimo. 

b) Sendo assim, esclarecemos novamente que o valor salarial 
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constante na Convenção Coletiva de Trabalho de 2018-2019 não pode ser utilizada 

como base no ano de 2022. 

 

Note, a recorrente afirma ao Sindicato que estamos utilizando os 

valores salariais da CCT 2018-2019 para compor nossos preços, o que não é 

verdade, e pergunta qual seria o valor correto, ocasião em que é sugerido R$ 

1.369,00 ou o salário mínimo vigente, bem como, diz o óbvio, não se pode utilizar os 

salários da CCT sem a devida atualização. 

Ora, o valor apresentado por nossa empresa no certame como 

salário base foi de R$ 2.500,00 para os técnicos, R$ 1.800,00 para os auxiliares e R$ 

1.500,00 para a secretária, veja, muito superior ao sugerido pelo SITRACOM e ao 

salário mínimo vigente, isto se dá, em razão de nossa empresa expressar em sua 

planilha a realidade do mercado. 

Quanto aos demais e-mails, estes seguem a mesma toada, a 

recorrente tentando persuadir alguma delegacia ou subsede do SITRACOM a 

afirmar que os salários estão incorretos e que o Sindicato correto deveria ser o 

SINTELPS, contudo, não logra êxito, as respostas apenas corroboram a regularidade 

das informações prestadas pela recorrida. 

Para encerrar a questão, destacamos que o Supremo Tribunal 

Federal por ocasião do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental – ADPF n. 323/DF em 30 de maio do corrente ano, declarou 

inconstitucional a Súmula n. 277 do Tribunal Superior do Trabalho, cujo teor tratava 

da ultratividade das normas de acordo e convenções coletivas, estabelecendo a 

ideia de que uma vez expirado a vigência do CCT, deve prevalecer a CLT e as 

demais normas vigentes, vejamos: 

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito 

fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 

114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 

45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão 
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atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução 

do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela 

Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de 

descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. 

(ADPF 323, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184  DIVULG 14-09-2022  PUBLIC 15-09-2022) 

   Para melhor entendimento, vejamos treco do voto do Ministro 

Alexandre de Morais: 

[...] 

Então, Presidente, em momento algum, a meu ver, volto a dizer, com todo o 

respeito ao posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, houve uma 

revitalização constitucional do princípio da ultratividade da norma coletiva. Não 

me parece que tenha ocorrido isso, até porque a grande discussão que sempre 

existiu na doutrina trabalhista de eventual término do prazo deste acordo e com 

isso a cessação de direitos - eu diria, indisponíveis ao trabalhador -, não existe mais, 

porque os direitos garantidos pelo art. 7º da Constituição não podem ser pactuados 

entre empregado e empregador. Aqueles direitos previstos no art. 7º são imutáveis, 

são inalienáveis. A partir da convenção, do término do prazo, em não ocorrendo 

um novo acordo, o mínimo garantido já está na Constituição: os direitos sociais dos 

arts. 6º e 7º. 

[...] 

Assim, o entendimento do STF é no sentido de que expirado o prazo 

de CCT, garantidos estão os direitos do trabalhador expressos na constituição e 

demais normas e que, como não poderia deixar de ser, devem ser respeitados, tal 

fato não aduz a troca de Sindicato, ou irregularidade ou ilegalidade como quer 

fazer crer a recorrente. 

Nesse sentido, a recorrida em sua planilha, como dito, fez inserir base 

salarial compatível com mercado e superior ao estabelecido nas normas vigentes, 

bem com, expressou ali todos os direitos previstos em norma, a exemplo de adicional 

de insalubridade, auxilio transporte, etc. Logo, não assiste qualquer razão a 

recorrida.  
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2.1 DAS RAZÕES RECURSAIS DA LICITANTE ENGEBIO SERVICOS TECNICOS DE 

ENGENHARIA LTDA 

 

Quanto as razões recursais da licitante em tela, esta se atém a uma 

argumentação fundamentada na ideia de suposta inexequibilidade da proposta 

não apenas da recorrida, mas da proposta das três primeiras colocadas no 

certame. 

A ideia é totalmente descabida, contudo, para efeitos didáticos 

vamos considerar a argumentação da recorrente desprezando a jurisprudência 

consolidada do TCU acerca da matéria, assim, alega a recorrente a 

inexequibilidade da proposta da recorrida com fundamento no art. 48, da Lei 

8.666/93. 

O § 1º do artigo em comento destaca que será considerada 

inexequível a proposta que for inferior a 70% dos valores, ou da média aritmética 

das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração ou do valor 

orçado pela administração. 

Nesse sentido, em que pese a recorrente afirmar que a licitante 

EXCIMER ter ofertado um valor inicial de R$ 3.800.555,06, valor que deve ter saído do 

imaginário da recorrente, como no saudoso desenho animado, cuja lembrança 

somente se dá para aqueles que possuem mais de 30 anos de idade, qual seja, o 

Fantástico Mundo de Bob, pois em verdade a licitante em tela ofertou proposta 

inicial de R$ 1.010.981,04, logo, não há licitantes com valores superiores a 50% do 

orçado pela administração. 

Assim, resta então analisar o valor orçado pela administração 

pública, qual seja, R$ 1.010.981,04, logo, o valor 70% inferior a este, seria R$ 

303.294,31, matemática simples, o valor da recorrida após a fase de lances fora de 

R$ 660.790,54, logo não está nem perto de ser 70% inferior ao orçado. 

Em outro momento, a recorrente apresenta uma regra de que a 

proposta inferior a 30% da média dos preços ofertados para o mesmo item seria 
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considerada inexequível, afirmando que tal previsão encontra-se nos itens 8.6 e 8.7 

do edital, querendo crer que não fora de má fé tal argumentação, uma vez mais 

atribuímos a alegação ao imaginário do Fantástico Mundo de Bob, pois no edital 

em tela em nenhum lugar há tal previsão, logo, não merece nem contraposição. 

  Em outra linha, quanto a eventual inexequibilidade, destacamos 

que executamos o contrato emergencial para os serviços em tela e com os mesmos 

parâmetros de proposta, logo, não que se falar em inexequibilidade. 

Por fim, aproveitamos o ensejo para ratificar integralmente a nossa 

proposta, de forma que declaramos estar cientes que qualquer eventual ônus a ser 

suportado em razão da proposta apresentada é de nossa inteira responsabilidade, 

salvo eventuais reajustes e reequilíbrios previstos em lei e no contrato. 

Assim, não resta comprovada qualquer plausibilidade nos 

argumentos da recorrente, devendo toda a sua argumentação de mérito ser 

rechaçada. 

 

3. DOS PEDIDOS 

Isto posto, amparada na lei e demais dispositivos legais, embasadores 

e fundamentadores da presente Contrarrazão, REQUER a recorrida, de Vossa 

Senhoria, o que segue: 

a) Sejam julgados totalmente improcedente os recursos administrativos ora 

atacados; 

b) E, consequência disso, seja mantida, in totum, a decisão que habilitou e declarou 

como vencedora a recorrida no certame em apreço. 

 

 

Nestes Termos, Pede Provimento. 
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Cacoal, 23 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR 

Thiago Batista Barbosa - Rep. Legal 

RG Nº 88445 DRT-RO / CPF 739.501.062-00 

 

 

Anexo encaminhado ao e-mail sigma.supel@gmail.com: 

 

 

1 – Declaração SITRACOM; 

 

2 – Comprovação de Pagamento e homologações SITRACOM. 
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Relatório das Contribuições Pagas em 01/2021 até 11/2022

Sistema ProSind 3.5

SINDICATO TRAB.COMERCIO BENS SERV.EST.RO
Rua Manoel Franco, 1681 - Bairro Nova Brasilia - 76908- 510 - Ji- Paraná

 Site:  www.sitracom-ro.com.br
Fone: (69) 3441-5279 -  CNPJ:  22.859.193/0001-73

22/11/2022

EXER. TIPO DE CONTRIBUIÇÃOMÊS EMPREG
.

VALOR PAGODT.PAGTODT.VENCTO

Empresa:

Endereço:

CEP:

Fone:

CNPJ:

Ramo Atividade:

Código:

Nr. Empregados:

FAX:

UF:

Bairro:

Início Atividade:

Techmed Engenharia Hospitalar Ltda

Rua Joaquim Pinheiro Filho 4058

76964-486 Cidade: Cacoal

(69) 3443-5887

12.704.512/0001-18

Não Definido

17661 Ativa

Village do Sol II

RO

(69) 8445-1082

0

20/10/2010

Escritório:

Endereço:

CEP:

Fone:

Código:

FAX:

UF:

Bairro:

Tecnocont Tecnologia em Contabilidade Lt 47

Rua General Osorio,1215 Centro

RO76963-890 Cidade: Cacoal

(69)3441-0700

Sócios:

Não Sócios:

Total:

Responsável: Contato:

E-mail:

2022 HOMOLOGAÇÃO1 1 45,0011/01/202213/01/2022

2022 HOMOLOGAÇÃO9 1 45,0008/09/202208/09/2022

2022 HOMOLOGAÇÃO11 1 45,0009/11/202214/11/2022

135,00TOTAL: 3 PAGAMENTOS

SITRACOM. 1
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