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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
PROTOCOLO IMPUGNAÇÃO VIA CORREIO ELETRÔNICO - E-MAIL EM 
18/07/2018. 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2018/176061 
 
REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018- CPL/CPH/PA 
 
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza, 
conservação e higienização, jardinagem, recepcionista, atendente, 
operador/monitorador de equipamentos eletrônicos e fiscal de terminal de 
passageiros, para atender a sede da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará e o Terminal Hidroviário do Porto de Belém Luiz Rebelo Neto, no Município de 
Belém, Estado do Pará. 
 
 
I. DAS PRELIMINARES: 
1. Impugnação interposta tempestivamente pela empresa LIMP CAR LOCAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA, com fundamento nas Leis nº 13.303/2016 e nº 10.520/2002, 
Decretos Estaduais nº 1.667 de 27/12/2016 e 2.121 de 28/06/2018 e no Edital de 
licitação. 
 
 
II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 
2. A empresa Impugnante em apertada síntese contesta especificamente o que 
segue: 
a) Quanto ao Anexo III do Edital- Do orçamento estimado, diz que o valor máximo de 
contratação no montante de R$1.000.973,92, com a aplicação dos pagamentos de 
adicionais de insalubridade de 40% e o pagamento em dobro de dias trabalhados 
em feriados nacionais, estaduais e municipais da Súmula de nº 444 /2012 do TST, 
ainda na hipótese de perdurar as exigências de taxa mínima de encargos sociais de 
83,46%, tornará comprometido o valor estimado no Edital, alegando que a somatória 
de todos os custos na proposta financeira, vai ultrapassar aproximadamente em 
10% o valor anual indicado no Edital; 
b) Que a exigência de pagamento em dobro das diárias em dias de Feriados, não 
pode prosperar para efeito de inclusão nas planilhas de custo e formação de preços, 
uma vez que está normatizado no Instrumento Coletivo registrado no TEM sob o nº 
PA 000112/2018, Cláusula QUINTA, parágrafo único, para todos os postos de 
serviços que operam na escala de 12 x 36 horas, não deve pagamento de feriados. 
 
III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 
3. Requer a Impugnante: 
a) Que seja recebida, conhecida e provida a impugnação interposta. 
b) Por fim pede pela procedência da Impugnação a fim de reformar os tópicos 
editalícios questionados, promovendo as devidas adequações as normas da Lei de 
Licitações. 
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IV. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 
4.1-. Inicialmente, cabe analisar que apresente licitação é regida pela Lei Federal nº 
13.303 de 30/06/2016, Lei Federal  nº 10.520/2002, ao Decreto nº 3.555/2000, aos 
Decretos Estaduais de nºs 1.667 de 247/12/2016 e 2.121 de 28/06/2018, à Lei nº 
8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), a Lei Complementar nº 123/2006, e 
subsidiariamente à Lei nº 8.666/1993, o requisito de admissibilidade da referida 
impugnação, ou seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo 
estabelecido para tal está previsto no Decreto nº10.520/2002 e o Decreto 5.450/05, 
em seu artigo 18, dispõe: 
 

“Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma 
eletrônica”. 

 
4.2-. A Impugnante encaminhou em tempo hábil, via correio eletrônico no dia 
18/07/2018, sua impugnação, portanto, merece ter seu mérito analisado, já que 
atentou para os prazos estabelecidos nas normas regulamentares. 
 
4.3- Quanto ao mérito, essa Pregoeira esclarece que no que diz respeito aos valores 
descritos no Edital, esses são meramente estimados, e servem para aferir valores a 
licitação e tem como base os valores pagos em contrato mantido com a CPH, os 
valores descritos no modelo de planilhas anexos a licitação, não tem o condão de 
interferir na formulação das propostas das empresas licitantes, portanto não cabe 
aqui qualquer retificação. 
 
4.4- No que diz respeito ao seu questionamento sobre a aplicabilidade da Súmula 
444 do TST, que dispõe sobre o adicional do pagamento em dobro de dias 
trabalhados em feriados nacionais, estaduais e municipais, não há qualquer conflito 
com a legislação trabalhista vigente, a legislação trabalhista dispõe sobre a 
legalidade do regime e horário de trabalho de 12x36 e sua observância quanto aos 
pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em 
feriados, sendo apenas facultado as partes, mediante acordo individual escrito, 
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho implementarem a jornada de 
trabalho, quanto ao seu pagamento nada diz respeito, e até que seja revogada a 
presente Súmula nº444 do TST e para a segurança jurídica da Administração 
Pública devem ser cumpridas todas as obrigações trabalhistas pelas empresas 
licitantes, sendo inclusive tais valores insignificantes quanto ao valor global da 
contratação, portanto totalmente improcedente o requerimento de que é indevido o 
pagamento do feriados aos funcionário sob o regime de trabalho de 12x36h. 
 
4.5- Com relação de que a aplicabilidade dos percentuais de insalubridade, 
adicionais de pagamento em cumprimento a Súmula nº 444 do TST e ainda o devido 
enquadramento quanto aos percentuais mínimos dos Encargos Sociais, tornará 
comprometido o valor estimado no Edital, não prospera, pois em recente licitação 
realizada por esta empresa pública, Pregão Presencial nº002/2018-CPL/CPH, 
obtivemos propostas de preços e planilhas financeiras apresentadas por diversas 
empresas licitantes, que foram analisadas pela área técnica (Assessoria Contábil)  
da CPH e o foram consideradas CLASSIFICADAS por terem cumprido todas as 
exigências da legislação tributária, fiscal e trabalhista, corroborando então que o 
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valor ora estimado para contratação encontra-se dentro da exequibilidade e 
razoabilidade perseguidos pela Administração Pública.  
 
4.6. Entendemos que um dos princípios da licitação é a garantia da ampla 
concorrência, entretanto, tal princípio não pode ser tomado isoladamente, antes, 
deve ser interpretado e sopesado conjuntamente com outros importantes princípios, 
tais como a razoabilidade, proporcionalidade e eficiência nas contratações. Sendo 
assim, não há que se falar em ilegalidade ou alegação da existência de cláusula 
“comprometedora ou restritiva do caráter competitivo”, mas apenas o primado pela 
melhor proposta, e consequente contratação que garanta o atendimento do 
Interesse Público. 
 
V. DECISÃO 
 
5. Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela empresa LIMP CAR 
LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos 
da legislação pertinente. 
 
Belém/PA, 19 de julho de 2018. 
 
 
 
 
 
 

CLEIDE CILENE ABUD FERREIRA 
Pregoeira CPH  

Portaria nº 102/2017-GP de 26/06/2018 
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