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PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A 

RESPOSTAS AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Referência : Pregão Eletrônico nº 14/2021. 

Assunto : Recurso Administrativo 

Objeto : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, conforme 

especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I, 

deste Instrumento convocatório. 

 

Recorrentes: 

COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 

FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INFORMATICA LTDA 

 

Recorrida:  

ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 

 

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 Trata-se de análise de Recursos interpostos TEMPESTIVAMENTE em face da decisão 

do Pregoeiro de habilitar a empresa ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 

CNPJ/MF: 85.240.869/0001-66 no Pregão Eletrônico 14/2021. 

 

1.2 Razões e contrarrazões encontram-se disponíveis para consulta, na íntegra, no portal de 

transparência da PRODAM, sítio https://www.prodam.am.gov.br/licitacoes/pregoes/ 

2 DA TEMPESTIVIDADE 

2.1 No Pregão Eletrônico, a manifestação da intenção de recorrer deve ser apresentada em 

campo específico no sistema Comprasnet, sítio de compras do governo, que se oportuniza a 

partir da habilitação da última proposta, logo após se abrir o prazo para interposição de 

intenção recursos. Desta feita, havendo registrada prévia e motivada intenção de recorrer, e, 

sendo-lhe aceita, inicia-se a contagem do prazo legal para apresentação das razões recursais, 

que é de 3 (três) dias úteis, sendo igual o prazo para apresentação das contrarrazões. 

2.2 Foram aceitas as intenções de recursos das empresas COMDASP CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 84.486.513/0001-44 e FIRST DECISION TECNOLOGIAS 

INOVADORAS E INFORMATICA LTD - CNPJ: 05.276.049 / 0001-95. 
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2.3 A empresa FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INFORMATICA LTD 

desistiu do recurso alegando: “Em análise mais aprofundada não encontramos elementos 

suficientemente fortes para apresentação em peça recursal.” 

2.4 Apresentou TEMPESTIVAMENTE as razões recursais, a empresa: COMDASP 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 

2.5 Apresentou TEMPESTIVAMENTE as contrarrazões recursais, a empresa: ILHA SERVICE 

TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. 

3 DO RECURSO  

3.1 Em preliminar a empresa COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA requereu 

esclarecimento referente a publicação no sítio institucional da PRODAM, onde constava a 

expressão “DESCLASSIFICADA” ao lado do link de acesso à documentação da recorrida. 

3.2 No mérito a empresa COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA apresentou em 

síntese os seguintes pontos a serem analisados, os quais transcrevo: 

3.2.1. Falta de comprovação da sua capacidade técnica – Atestados de Capacidade Técnica 

insatisfatório em relação ao objeto da licitação – Princípio da vinculação ao edital e princípio 

do julgamento objetivo – Princípio da isonomia. 

3.2.2. Apresentação de Planilha de Custos e Formação de Preços com erro na cotação do 

Vale Transporte. 

3.2.3. Apresentação de Planilha de Custos e Formação de Preços em desconformidade com 

o previsto no Anexo I-D, com desatendimento dos itens 10, 10.2 e 10.3 do Termo de 

Referência -- Vale Alimentação 

3.2.4. Cotação de tributos (PIS e COFINS) em desconformidade com a legislação vigente – 

Consideração indevida de “percentuais médios cumulativo/não cumulativo” – Violação do 

princípio da isonomia  

3.2.5. Erro da cotação das incidências dos Encargos Sociais – Resistência à advertência do 

sr. Pregoeiro – Descumprimento do Anexo I-D 

3.2.6. Erro na proposta por se omitir de cotar o custo do material (notebooks), em 

desatendimento aos itens 7, 7.2 e 7.3 do Termo de Referência. 

 

4 DA ANÁLISE 

(a) Quanto a preliminar: 

 

A recorrente relata que na tarde de 14 de dezembro de 2021 às 13:56 enquanto aguardava a 

retomada do certame observou que no site institucional da PRODAM foi publicado a 

documentação da licitante ILHA SERVICE seguida da expressão desclassificada. Mais tarde 
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as 21:22 minutos, verificou-se que havia sido retirado do site a expressão 

“DESCLASSIFICADA, e que foi oportunizada a recorrida a correção de falhas na planilha de 

preços, inclusive quanto a omissão grave capaz de alterar a substância da proposta. 

Esclarece-se quanto ao alegado que, o site institucional da PRODAM serve apenas de 

repositório de documentos para efeito de transparência e que por mero erro material foi 

associada a expressão “DESCLASSIFICADA” ao link de acesso a documentação da licitante 

recorrida, sem contudo haver qualquer elemento ou justificativa do pregoeiro que indicasse 

motivação para a conclusão de que o licitante estaria efetivamente desclassificado, motivo 

pelo qual pedimos escusas pelo erro material ocorrido. Ademais, não houve oportunização de 

qualquer correção ou adição de novos documentos ao licitante, tendo havido apenas a 

condução de diligência na forma prevista no edital. Neste sentido, repudiamos qualquer ilação 

que venha macular a condução do procedimento licitatório, uma vez que todos os atos do 

pregoeiro e equipe de apoio estão consentâneos aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, vinculação ao instrumento convocatório, 

seleção da proposta mais vantajosa, economicidade e outros correlatos à licitação. 

Esclarece-se ainda, toda condução oficial do certame é realizada por meio do portal de 

compras do governo federal – comprasnet, conforme disposto no edital. 

Concluiu-se que o relato infundado esposado em preliminar não correspondeu a verdade dos 

fatos, os quais agora presume-se suficientemente esclarecidos, razão pela qual nega-se o 

acolhimento. 

 

(b) Quanto ao mérito: 

 

3.2.1. Falta de comprovação da sua capacidade técnica – Atestados de Capacidade 

Técnica insatisfatório em relação ao objeto da licitação – Princípio da vinculação ao 

edital e princípio do julgamento objetivo – Princípio da isonomia. 

 

De acordo com o recurso administrativo apresentado, a recorrida não teria comprovado sua 

capacidade técnica em razão de ter apresentado atestados com objetos distintos do objeto da 

licitação. A recorrente cita o objeto de algumas declarações apresentadas, as quais envolvem 

a prestação de serviços especializados na área de TI, para tanto argumenta, “por mais 

complexos que sejam, não guardam semelhança com os do objeto da licitação (locação de 

mão de obra especializada)”. 

 

Por seu turno, a recorrida afirmou em suas contrarrazões ao recurso administrativo que 

apresentou atestados que supriram quantitativa e qualitativamente as exigências do edital. No 

que se refere à semelhança do objeto, a recorrida afirmou existir declaração que registra 
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expressamente a “contratação de empresa na prestação de serviços de mão—de-obra 

terceirizada”. 

 

Da análise realizada constata-se que a recorrida, através de diversas declarações e contratos 

fornecidos, demonstrou o emprego de mão de obra especializada, com dedicação exclusiva, 

associada a escopo de serviços profissionais de tecnologia da informação. De forma 

recorrente é possível observar, dentre os contratos apresentados, a exigência de serviços 

profissionais com perfil técnico, quantitativo e jornada de trabalho definida, a exemplo do que 

ocorre neste processo licitatório. Há ainda contratos que citam expressamente a terceirização 

de técnicos de informática (1.10.aa.Contrato_SSPRS_43.2014.pdf) 

 

Conclui-se, portanto, que a recorrida atendeu a exigência do edital comprovando ter 

executado serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado, com um mínimo de 30 

(trinta) empregados, por período não inferior a 2 (dois) anos, emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado. 

 

3.2.2.Apresentação de Planilha de Custos e Formação de Preços com erro na cotação 

do Vale Transporte. 

 

A recorrente afirma que a recorrida adotou valor incorreto para o vale transporte e que por 

essa razão deve ser desclassificada: “4.2 A recorrida cotou VALE TRANSPORTE com o valor 

de R$ 4,51 [...] sendo que o correto, para a cidade de Manaus, seria R$ 3,80 e, assim sendo, 

deve ser aplicada a regra no Anexo I-D” 

 

Em suas contrarrazões, a recorrida pondera que não há irregularidade que justifique a 

desclassificação. Argumenta que conforme o Decreto n. 4.969/2020 o valor da tarifa em 

Manaus é de R$ 4,51 e que, em se tratando de erro de preenchimento da planilha, pode-se 

realizar a correção do valor sem que haja alteração do preço final da proposta, mediante 

diligência da PRODAM. 

 

Da análise realizada observa-se que a legislação local envolve os conceitos de tarifa de 

remuneração ou tarifa técnica (aquela que representa o quanto a empresa de ônibus recebe 

por passageiro transportado – R$ 4,51) e tarifa social ou tarifa pública (o valor que 

efetivamente o passageiro paga ao passar pelas catracas – R$ 3,80). 

 

Conclui-se que a adoção do valor da tarifa técnica na planilha de composição dos preços 

constituiu um erro possível de ser sanado, haja vista que o preço de R$ 3,80 praticado na 

cidade de Manaus é resultante do ato da municipalidade que decidiu pela aplicação de 

subsídios orçamentário para redução da tarifa, outrossim, diante das contrarrazões 
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apresentadas, acolhida a retificação do item vale transporte haverá efetivamente maior 

economicidade para a contratação.  

 

3.2.3. Apresentação de Planilha de Custos e Formação de Preços em desconformidade 

com o previsto no Anexo I-D, com desatendimento dos itens 10, 10.2 e 10.3 do Termo 

de Referência -- Vale Alimentação 

 

Alega a recorrente que: “... a recorrida, equivocadamente procedeu a cotação de VALE 

ALIMENTAÇÂO para a função de Apoio Técnico, sendo que, para esse pessoal, por força da 

orientação e informação constante do Anexo I-D, não seria caso, haja vista a informação ali 

contida de que, para o pessoal de Apoio Técnico (20 trabalhadores), a jornada de trabalho 

seria de 6 (seis) horas”. 

 

Em suas contrarrazões a recorrida aponta que o edital de licitação determinava o valor e a 

quantidade de pagamentos do vale alimentação sem qualquer ressalva a respeito do tempo 

da jornada de trabalho. 

 

Da análise realizada importa observar que a previsão dessa rubrica de vale alimentação no 

modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços se dá por sua possibilidade jurídica e 

em razão da prática reiterada nos instrumentos coletivos que regem as diversas categorias 

profissionais. Na PRODAM, por exemplo, o fornecimento do VALE ALIMENTAÇÂO alcança 

de igual forma e valor tanto os funcionários com jornada diária de 8 horas quanto aqueles que 

labutam 6 horas por dia. 

 

No caso em tela, as exigências do edital estão registradas nos itens a seguir transcritos, os 

quais foram integralmente atendidos pela recorrida. 

 

“10.2 A Contratada deverá fornecerá aos seus empregados, mensalmente, 22 (vinte e dois) 

vales- alimentação com valor unitário de R$ 30,00 (trinta reais) totalizando o valor mensal de 

R$ 660,00 (seiscentos e sessenta), podendo descontar dos funcionários o valor máximo 

correspondente a 20% do vale-alimentação.” 

  

“26.1.1.1. Vale alimentação não inferior a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) mensais, 

podendo descontar dos funcionários o valor máximo correspondente a 20% do vale-

alimentação.” 

Concluiu-se que, a recorrida atendeu as exigências do edital, o qual não discorre sobre valor 

diferenciado de vale alimentação para jornada diária de trabalho de 6 ou 8 horas.  
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3.2.4. Cotação de tributos (PIS e COFINS) em desconformidade com a legislação 

vigente – Consideração indevida de “percentuais médios cumulativo/não cumulativo” 

– Violação do princípio da isonomia  

Alega a recorrente que a recorrida adotou incidências “médias cumulativas e não cumulativas” 

de PIS e COFINS e que as mesmas não correspondem à previsão legal.  

 

A recorrida afirma que, em função das suas atividades principais, lhe é permitida a adoção do 

regime de cumulatividade do PIS e COFINS, e que apresentou na proposta valores com base 

na média das alíquotas efetiva ao longo dos 12 últimos meses nos termos da legislação 

aplicável. 

 

Da análise realizada, observa-se que no regime de não cumulatividade do PIS e COFINS, 

instituído pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, permite-se o desconto de créditos apurados 

com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica. Nesse regime, as alíquotas da 

contribuição para PIS/PASEP e da COFINS são, respectivamente, de 1,65% e 7,60%.  

 

No site do COMPRASNET, existe uma orientação sobre PIS e COFINS em contratações de 

prestação de serviços, com dedicação exclusiva de mão de obra, publicada em 10/08/2020, 

vejamos alguns pontos principais: 

(...) 

Na elaboração dos termos de referência e editais, os órgãos e entidades deverão exigir que 

os licitantes, quando tributados pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, 

cotem na planilha de custos e formação de preços (que detalham os componentes dos seus 

custos) as alíquotas médias efetivamente recolhidas dessas contribuições.  

Isso porque as empresas submetidas a tal regime, conforme normativos vigentes (1),  podem 

realizar o abatimento de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos , tais 

como insumos, aluguéis de máquinas e equipamentos, vale transporte, dentre outros, fazendo 

com que os valores dos tributos efetivamente recolhidos sejam inferiores às alíquotas de 

1,65% (PIS) e 7,60% (COFINS).  

 

(...) 

Conclui-se que há o permissivo para que as empresas optantes do lucro real, com base nos 

Demonstrativos Contábeis do Ano Base anterior, demonstrem o valor de suas alíquotas 

efetiva de PIS e COFINS e não as alíquotas “cheias”. 

3.2.5. Erro da cotação das incidências dos Encargos Sociais – Resistência à 

advertência do sr. Pregoeiro – Descumprimento do Anexo I-D 
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A recorrente apresenta transcrição de informações fornecidas pelo pregoeiro com o propósito 

de diligenciar o preenchimento da planilha de custos e formação de preços, em especial 

quanto ao submódulo de 2.2 Encargos previdenciários, Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço e outras contribuições. Aponta ainda a recorrente que o recorrido não fez retificação 

alguma, tendo apenas tentado convencer que a sua cotação estava correta e que não havia 

nada a retificar. 

 

Não se observa contrarrazões específicas ao que foi alegado por parte da recorrida. 

 

Inicialmente importa registrar que a Planilha de Custo e Formação de Preço da recorrida foi 

objeto de diligência quanto ao cálculo do Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições. 

 

Antes da diligência, o pregoeiro e a equipe de apoio haviam observado que os percentuais do 

referido submódulo estavam incidindo apenas sobre a remuneração. Como resposta à 

diligência, o licitante ratificou todos os valores apresentados afirmando a correção dos 

mesmos. 

 

Esse fato ensejou uma nova análise que confirmou estarem corretos os valores lançados na 

planilha, uma vez que as demais incidências (sobre décimo terceiro salário, férias e adicional 

de férias) estavam destacadas no submódulo 2.1 e não haviam sido observadas pela equipe 

da PRODAM. 

 

Conclui-se que não houve erro na cotação das incidências dos Encargos Sociais e nem 

tampouco resistência à advertência do sr. Pregoeiro, uma vez que a recorrida estava apenas 

reiterando a correção dos valores apresentados. 

 

3.2.6. Erro na proposta por se omitir de cotar o custo do material (notebooks), em 

desatendimento aos itens 7, 7.2 e 7.3 do Termo de Referência 

 

A recorrente alega que a recorrida deixou de cotar o valor dos notebooks exigidos no edital e 

que, mesmo diante da diligência realizada, absteve-se de fazê-lo alegando que os custos dos 

mesmos estariam incluídos nos custos indiretos (taxa administrativa), descumprindo dessa 

forma a exigência de demonstração da composição dos preços. 

Em suas contrarrazões a recorrida aduz que não houve qualquer desprezo à previsão de 

concessão dos notebooks, tendo incluído essas despesas indiretas na taxa de administração 

que servirá ao contrato. Afirma que por não transferir a propriedade dos equipamentos, não 

vê sentido em adotar cotação de preço de venda, especialmente por buscar maior 

competitividade e economicidade para a PRODAM. Por fim ratifica o compromisso do 

fornecimento dos equipamentos conforme exigências do edital. 



 
 
 
Nível de Classificação Grupo de acesso 

Público GERAL 

8 

 

Conclui-se que não foram descumpridas as exigências do edital quanto ao fornecimento dos 

notebooks, embora não tenha sido demonstrado a composição do seu custo, diante da 

faculdade da licitante de apropriá-los de forma indireta a fim de obter vantagem competitiva e 

maior vantajosidade para a administração. 

 

5 DA CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, analisando detidamente cada ponto do recurso e das contrarrazões 

apresentadas e levando em consideração o exposto no parecer das áreas demandante e 

contábil, bem como na legislação de regência aplicável ao caso em comento, e ainda nos 

entendimentos jurisprudenciais correlatos, tem-se por insuficientes as justificativas 

apresentas pela recorrente para demonstrar possível  irregularidade na proposta da empresa 

recorrida, e consequentemente modificar a decisão do pregoeiro e sua equipe de apoio. 

 

6 DA DECISÃO 

Isto posto, sem mais nada a considerar, respeitados os princípios constitucionais do 

contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, CONHEÇO das razões e das 

contrarrazões ao recurso por tempestivos, para, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, 

mantendo assim a decisão anterior que declarou como vencedor do certame ILHA SERVICE 

TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. 

 

Mantida a decisão, encaminho a presente manifestação à autoridade competente para 

deliberação, nos termos da legislação de regência. 

 

 

Manaus AM, 03 de janeiro de 2021. 

 

Atenciosamente, 

 

Josenei Campelo Gomes 

Pregoeiro 

 

  

JOSENEI 
CAMPELO GOMES

Assinado de forma digital por 
JOSENEI CAMPELO GOMES 
Dados: 2022.01.03 10:07:05 
-04'00'



MEMO Nº 011/2021-ASSES/PRODAM
 
Em: 05/01/2022 
 
Ratifico decisão do pregoeiro conforme resposta ao recurso impetrado. 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
LINCOLN NUNES DA SILVA
 

Rua Jonathas Pedrosa, 1937, Praça 14
de Janeiro
Fone: (92) 2121-6500
Manaus, AM CEP: 69020-110

PROCESSAMENTO DE
DADOS AMAZONAS S/A
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