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IMPUGNAÇÃO DE EDITAL: PREGÃO 38/2020 

IMPUGNANTE: HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 

 

 

  A empresa HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, interpôs impugnação 

tempestivamente ao edital do pregão nº 38/2020, para a contratação de serviço de garçonaria e 

copeiragem. 

 

 1. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 

 

  Alega a impugnante: 

 

Conforme se verifica do disposto no Anexo II do edital, o valor total estimado para licitação é 

de R$ 789.290,76 (setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa reais e setenta e seis 

centavos), para o período de 12 (doze) meses de vigência do contrato. 

 

Com base nessa alegação supra, cita equívocos na multa do FGTS sobre o aviso prévio 

trabalhado, na taxa administrativa e do lucro e no vale-transporte. 

 

a) DOS ENCARGOS SOCIAIS: A administração estabelece percentuais e valores inexe-

quíveis para o provisionamento dos encargos sociais, sendo o principal flagrante a 

rubrica MULTA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO TRABALHADO, com percentual 

de 0,04% (zero vírgula zero quatro por cento) e não o correto de 3,20% (três vírgula 

vinte por cento) como determina a legislação vigente, sendo o cálculo 8% (oito por 

cento) de FGTS x 40% (quarenta por cento) de MULTA SOBRE O SALDO DO FGTS 

= 3,20% (três vírgula vinte por cento). Tornando o valor, em reais, do provisionamento 

muito abaixo do que efetivamente as empresas devem pagar quando da contratação. 
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Se retirarmos esses valores de outras rubricas, como exemplo da taxa administrativa, 

outros custos como (diferença do vale transporte, manutenção de equipamento, CSLL, 

IRPJ, quadro administrativo, entre outros) certamente ficariam comprometidos.  

b) DOS VALORES ESTIMADOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: No Anexo II do 

edital, a memória de cálculo utilizada para a composição do valor mensal de cada item 

não considera a média dos preços obtidos pela administração e a depreciação, tor-

nando os valores mensais dos itens muito inferior dos valores praticados no mercado 

e até mesmo inexequíveis. Além desse fato, observa-se que se multiplicado o valor 

mensal, previsto como máximo aceitável, pela quantidade de postos de trabalho e por 

60 (sessenta) meses, prazo máximo que o contrato poderá ser prorrogado e tempo de 

depreciação dos equipamentos, não obteremos o valor gasto com a aquisição dos 

equipamentos que deverão ser de uso exclusivos nesta contratação. Insta salientar 

que os equipamentos após utilização no prazo de depreciação se tornam inservíveis. 

Portanto, trata-se de outro custo que a estimativa (máximo aceitável) não prevê tor-

nando este inexequível. 

c)    DA TAXA ADMINISTRATIVA E DO LUCRO: Pelos motivos acima, exaustivamente, des-

critos, cumpre-nos informar que os valores provisionados para as rubricas taxa administra-

tiva e lucro são insuficientes para gestão do contrato, pois além de ter que suprir as faltas 

de provisionamentos dos itens “a”, “b” e “d” deste, ainda faz-se necessário para Administra-

ção/Gestão o recolhimento do IR e CSLL que são proibidos de serem inseridos na planilha 

conforme Acórdão nº 950/2007 do TCU/PLENARIO. Comprometendo em demasia os cus-

tos indiretos oriundo da gestão contratual (garantias, efetivo administrativo, logística, capa-

citação, entre outros). 

d)    VALE TRANSPORTE: Não foi provisionado na estimativa o valor real de gastos com o 

pagamento do vale transporte, sendo que para o local de prestação dos serviços faz-se 

necessário o pagamento de 2 (dois) vales transporte. Um de deslocamento até a Rodoviária 

e outro até o CNMP. Ademais, é importante que haja previsão contratual para reequilíbrio 

econômico financeiro para os pedidos com este mérito, ou que seja informado no Termo de 

Referência o atual e real custo desta rubrica, pois é imprevisível o gasto e não é de conhe-

cimento dos licitantes, onerando as empresas participantes. 

 

Ao delimitar as alegações, passou-se à análise. 

        

 2. DA RESPOSTA  
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  A Área Técnica responsável pela confecção da planilha de custos assim se pronunciou: 

 

DO VALOR ESTIMADO   

DA MULTA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO TRABALHADO 

Em que pese a alegação de valor inexequível, tal alegação não se sustenta uma vez que o preço de 

referência fixado em R$ R$ 789.290,76 (setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa reais e setenta 

e seis centavos) usou os mesmos parâmetros utilizados pelo Ministério Público da União – MPU em planilha 

de custos elaborada pela Auditoria Interna (Audin/MPU) bem como foram considerados os custos da categoria 

previstos na Convenção coletiva de Trabalho.  

No que tange ao quesito levantado pela Impugnante “Multa do FGTS do Aviso Prévio Trabalho”, a 

memória de cálculo está prevista na planilha disponibilizada na licitação, bem como o seu detalhamento 

consta do Referencial Técnico de Custos, Alínea 3.C (Para mais informações, consulte o Referencial Técnico 

de Custos, constante da aba PUBLICAÇÕES, na página da Auditoria Interna do MPU na internet 

(www.auditoria.mpu.mp.br). 

Assim, considerando o valor do salário-base da categoria e as memórias de cálculo que constam na 

Planilha de Custo, os valores referentes à Multa do FGTS sobre o aviso prévio trabalhado encontram-se 

corretos.  

DA TAXA ADMINISTRATIVA E DO LUCRO  

Da mesma forma, as taxas de administração e lucro foram estimadas com base no modelo de Planilha 

da Audin/MPU. O detalhamento da memória de cálculo encontra-se no Referencial Técnico de Custos Alínea 

6.B. (Para mais informações, consulte o Referencial Técnico de Custos, constante da aba PUBLICAÇÕES, 

na página da Auditoria Interna do MPU na internet (www.auditoria.mpu.mp.br).  

DOS MATERIAIS 

Na estimativa dos valores referentes aos materiais foram utilizados os parâmetros da IN 1700 da RFB 

que levou em consideração a depreciação dos bens listados bem como os valores de mercado encontrados.  

DO VALE TRANSPORTE  

Os valores referentes ao vale-transporte foram fixados com base no Decreto GDF 40.392/2019 que 

traz os preços das linhas que ligam as cidades satélites do Distrito Federal à Esplanada dos Ministérios. 

3. DA CONCLUSÃO 

 Ante o exposto, conheço do pedido de impugnação, por tempestivo, para no mérito, 

com base nas informações prestadas pela área técnica, NEGAR-LHE provimento, por restar 

http://www.auditoria.mpu.mp.br/


 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.00.6150.0004492/2020-80 

comprovado que os percentuais estimados constam de estudos técnicos realizados pela Auditoria 

Interna do MPU e, mantenho ainda, o Edital em seus termos originais. 

 

Em 05 de janeiro de 2021 

 

 

 

Fabiana Bittencourt Garcia Soares de Lima 

Pregoeira/CNMP 


