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Ofício nº 43/2017 
        

     São José (SC), 19 de Abril de 2017. 
 
 
 
 
 
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO 
DO CEARÁ, RESPONSÁVEL PELO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
02/2017. 
 
 
 
 

LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CGC/CNPJ sob nº. 00.482.840/0001-
38, sediada na Rua Antônio Mariano de Souza, 775 – Bairro 
Ipiranga – São José/SC, CEP 88.111-510, neste ato, representada 
pelos abaixo assinados, vêm IMPUGNAR o edital de Pregão em 
epígrafe, pelos motivos que a seguir expõe: 
 

I - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
1. A presente impugnação ao edital tem fundamento no art. 41, §2º da Lei 
8.666/93:  
 

Art. 41 – A Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
[...] §2º - Decairá o direito de impugnar os termos do edital de licitação 
perante a Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a 
abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou 
concursos, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que 
viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 
 

2. Dispõe ainda o instrumento convocatório acerca das diretrizes para a 
impugnação ao edital:  

 
11.1. A impugnação do ato convocatório poderá ser feita até dois dias úteis 
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antes da data fixada para a abertura da sessão pública, nos termos do art. 18 
do Decreto nº 5.450/05, mediante petição enviada exclusivamente por meio 
eletrônico. 

 

3. Portanto, tempestiva a Impugnação apresentada na presente data, uma 
vez que a abertura da sessão pública está agendada para o dia 25 de Abril de 
2017.   

 
4. Desta forma, manifesta-se a Licitante dentro do prazo legal para 
impugnar o que segue, requerendo desde já o recebimento e provimento das 
razões a seguir fundamentadas.  
 

II – DOS MOTIVOS DA IMPUGNAÇÃO 

 
DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO  
DA PLANILHA DE CUSTOS PIS E COFINS 

 
5. Verifica-se que consta no item VI do termo de referência do edital ora 
impugnado, o valor máximo previsto para a contratação dos serviços objeto 
do presente certame.  
 
6. Ocorre que a estimativa de preços apresentada pelo órgão Contratante 
deve corresponder a uma contratação justa e razoável, de modo que o valor 
contratado seja exequível a ponto de cobrir os custos e permitir que o futuro 
Contratado aufira lucro. 
 
7. No entanto, verifica-se do valor estimado para a contratação do serviço 
licitado, que este não corresponde à realidade praticada pelas empresas 
atuantes no setor, em especial as empresas optantes pelo lucro real, uma vez 
que os percentuais utilizados na planilha estimativa são aqueles utilizados por 
empresas do lucro presumido. 

 

8. Neste sentido, ainda que os valores de encargos sociais 
sejam cotados no mínimo, suprimindo ainda a margem de lucro 
e a taxa de administração, não se alcançaria o valor máximo 
proposto pela Administração, e consequentemente restaria 
desclassificada, conforme item 9.4 do edital: 

 
9.4. Será desclassificada a proposta que: 
a) contenha vícios ou ilegalidades; 
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b) apresente preço global superior ao limite máximo mensal 
estimado para a contratação de: [...] 

 
9. Isto porque, conforme já explanado, a composição de preços no que 
tange aos tributos relativos ao PIS e COFINS está baseado na tributação de 
empresas optantes pelo lucro presumido, o que por si só prejudica licitantes 
optantes pelo Lucro Real, que jamais conseguirão chegar ao preço estipulado 
pela Administração, como a ora Impugnante, por exemplo. 
 
10. Veja que recai sobre uma empresa optante pelo Lucro Real, alíquotas 
de PIS e COFINS não cumulativas no importe de 1,65% e 7,60% 
respectivamente, ambas incidentes sobre o total da execução dos serviços.  

 
11. Já na proposta de preços estimativa o valor previsto é de 0,65% para 
PIS e 3,00% para COFINS. 

 
12. Dito isto, sabe-se que a Licitação consiste num instrumento jurídico 
para afastar a arbitrariedade na escolha dos contratantes e promover a 
isonomias entre eles, a priori, tem-se que deve ser dispensado tratamento 
igual para circunstâncias iguais.  

 
13. Neste sentido, a Constituição Federal prevê como princípio basilar do 
nosso Estado, o princípio da igualdade (art. 5º, caput da CF), do mesmo modo 
a Constituição dispôs deste preceito ao tratar da Administração Pública, 
conforme dispõe o art. 37, XXI: 

 
Art. 37 [...] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, 
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações 
 

14. Seguindo o disposto na Constituição Federal, a Lei de Licitações 
estabeleceu expressamente acerca do princípio da igualdade no caput e no § 
1º, inciso I, do artigo 3º da Lei 8.666/93: 
 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
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constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a administração (...) 
§ 1º É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 
caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em 
razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato; 
 

15. Veja que tal princípio veda a existência de quaisquer distinções entre 
os participantes, e em caso de haver tais distorções deve a Administração 
promover a equalização entre os participantes. 
 
16. Deste modo, o direito de igualdade de tratamento entre os licitantes 
não pode ser derrogado sob qualquer argumento. 

 
17. No caso em comento, tendo em vista as alíquotas previstas na planilha 
de custos do edital, resta claro que licitantes que possuem regime de 
tributação pelo lucro presumido levam vantagem na apresentação das 
propostas, posto que as alíquotas estimadas previstas na planilha de formação 
de custos são infinitamente menores das que uma empresa do lucro real deve 
observar. 
 
18. Parece-nos claro que haverá uma discrepância enorme entre as 
propostas, sendo praticamente impossível que uma empresa de Lucro Real 
consiga apresentar um preço exequível para eventual contratação, 
considerando o valor máximo estimado para contratação.   
 
19. Veja que para uma empresa de lucro real conseguir cotar seu preço 
diante as margens estabelecidas nos custos indiretos, deverá suprimir margem 
de lucro e da taxa de administração, fazendo com que o contrato torne-se 
praticamente inexequível. 
 
20. Conforme dito, a taxa de administração nada mais é do que um 
instituto jurídico que viabiliza as terceirizações para prestação e continuidade 
plena dos serviços públicos, para que se atenda ao princípio da eficiência.  
 
21. Sua natureza jurídica é originalmente privada e deve seguir as normas 
particulares de conveniência e oportunidade das empresas para o 
oferecimento de seus serviços de acordo com o rigor apresentado pela 
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Contratante, tanto que não há legislação específica que determine limites 
para sua cotação.  

 
22. Note-se que ao orçar o valor estimado considerando os custos indiretos 
nos percentuais fixados, o edital acaba por malferir a administração interna 
das empresas tributadas pelo regime de lucro real, e por malferir a expertise 
quanto aos custos para os serviços por elas prestados, estimulando inclusive o 
descompasso frente aos preços de mercado. 
 
23. Além disso, viola o princípio da igualdade entre as licitantes, como já 
explanado. Nesse sentido, aliás, se posiciona o doutrinador Marçal Justen 
Filho (2011, p. 143/144) em sua obra Comentários a Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos quando trata dos limites aos critérios de 
julgamento: 

 
Se a Administração adotar um determinado fator de julgamento, que 
se configure inadequado ou desnecessário, beneficiando ou não 
determinado(s) interessado(s), o ato convocatório será viciado. 
Significa que o fator de julgamento pode representar instrumento de 
ofensa ao princípio da isonomia. A preferência a determinado fator 
influencia o destino da licitação e permite, eventualmente, prever-se o 
resultado. Inexiste vício na escolha de um fator específico e definido, 
mesmo quando se possa estimar, de antemão, o particular que terá 
melhores condições de vencer. Tanto é verdade que, existindo um 
único licitante em condições de atender aos interesses da coletividade, 
a Administração poderá até mesmo promover contratação direta (por 
inexigibilidade de licitação).  

 
24. Dessa maneira, é evidente que o fato de orçar o valor estimado com 
alíquotas de 0,65% e 3,00% para PIS e COFINS respectivamente, acaba por 
desconsiderar todas as variáveis de uma relação contratual com empresas do 
lucro real, incompatibilizando um contrato saudável, na medida em que para 
cada licitante há uma realidade diferente para a execução, operacionalização 
e administração. 
 
25. É cediço que a planilha de custos e formação de preços objetiva 
estabelecer um valor de balizamento para análise das propostas dos 
licitantes, bem por isso, os tributos variáveis como o PIS/COFINS, devem ser 
estimados prevendo a ocorrência da pior hipótese, ou seja, as alíquotas 
estimadas na planilha devem ser de 1,65% e 7,60% para PIS e COFINS 
respectivamente. 
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26. Muito embora a referida planilha sirva de referência para a elaboração 
da proposta, deve o licitante preenche-la de acordo com a sua realidade 

tributária, portanto a composição dos tributos de PIS/COFINS 
dispostos na planilha do edital excluem do certame empresas 
optantes pelo Lucro Real, isto porque, ainda que seja suprimida margem 

de lucro e taxa de administração, dificilmente se conseguiria um valor 
exequível nos moldes do estimado pela Administração no edital impugnado. 

 
27. Com efeito, a Administração Pública não pode fixar preços mínimos, 
tendo os licitantes a liberdade de orçar os valores de acordo com as 
particularidades da empresa. Assim prevê o § 3º do art. 29-A da Instrução 
Normativa 02/08:  

 
“§ 3º É vedado ao órgão ou entidade contratante fazer ingerências na 
formação de preços privados, por meio da proibição de inserção de 
custos ou exigência de custos mínimos que não estejam diretamente 
relacionados à exeqüibilidade dos serviços e materiais ou decorram 
de encargos legais. 
 

28. Portanto, os licitantes devem cotar os tributos nos percentuais que a 
legislação e demais atos normativos lhes impõe sobre a prestação do serviço 
objeto da licitação, considerando a sua realidade. 
 
29. Neste sentido, o licitante deverá obrigatoriamente observar as 
alíquotas as quais ele esteja vinculado, considerando que não há padronização 
de custos nem de natureza jurídica ou de obrigações legais para todos os 
licitantes.  
 
30. No entanto, considerando que a planilha de custos e formação de 
preços anexada ao edital serve de parâmetro para que os licitantes possam 
elaborar suas propostas de acordo com sua realidade e ainda, considerando 
que poderão concorrer no presente certame empresas com diferentes 
realidades tributárias, deve a Administração prever na sua planilha o valor 
máximo estimado para as alíquotas dos tributos em questão (PIS/COFINS), 
devendo apenas ter a cautela de estabelecer no edital, que em relação a 
estes itens, a aceitabilidade da proposta será aferida conforme a opção 
tributária informada pela empresa.  

 
31. A Administração deve ainda se atentar que empresas optantes pelo 
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regime de incidência não cumulativa, poderão apresentar percentuais 
variados de PIS/COFINS devido a dedução da base de cálculo de créditos 
previstos na legislação, sendo a alíquota máxima (1,65% – PIS e 7,60% - 
COFINS).  

 
32. De todo modo, no caso de empresas prestadoras de serviços de mão-de-
obra, nem sempre estas deduções reduzirão o PIS/COFINS até as alíquotas 
estimadas no presente edital, razão pela qual deve ser prevista a ocorrência 
da pior hipótese, qual seja o pagamento sobre o percentual máximo de 1,65% 
e 7,60%. 
 
33. Por conta desta situação, percebe-se que na prática, tem sido adotado 
na planilha o maior valor estimado para cotação dos tributos PIS/COFINS, a 
fim de permitir maior flexibilidade por parte das empresas. 

 

34. Esta prática, permite que os licitantes apresentem seus 
preços em consonância com as normas vigentes, atendendo à 
legislação fiscal e tributária correspondente a sua atividade, 
elaborando suas propostas com base na opção feita pela empresa. 
Ao mesmo tempo, não causa prejuízo à competitividade do 
certame e à isonomia entre os licitantes na hipótese de 
participarem empresas com opções tributárias distintas, cabendo a 
cada um exprimir em sua proposta a correta tributação a qual 
esteja vinculado. 

 
35. De todo o exposto, requer-se pela adequação do instrumento 
convocatório ora impugnado, para que as alíquotas de PIS/COFINS estimadas 
na planilha de custos sejam ajustadas para o máximo previsto na legislação 
(1,65% e 7,60%), sob pena de prejuízo aos licitantes optantes pelo lucro real. 

 

III - FRENTE AO EXPOSTO, REQUER-SE: 

 
 

a)  o recebimento da presente impugnação, eis que tempestiva, 
sendo autuada, processada e considerada na forma da lei; 
 

b)  sejam analisados e ponderados os fatos e fundamentos 
indicados, para que as alíquotas de PIS/COFINS na planilha de 
custos sejam ajustadas para o máximo previsto na legislação 

mailto:lideranca@lideranca.com.br
http://www.lideranca.com.br/


 
 

 

POLÍTICA DA QUALIDADE 
A Liderança busca a constante satisfação dos seus clientes 
em limpeza, conservação e serviços especializados através 
dos seus princípios do dia a dia, quais sejam: 
- Profissionais motivados em aperfeiçoamento contínuo; 
- Disciplina e comprometimento com atividades da rotina; 
- Melhoria contínua nas ações; 
- Eficiência e desenvolvimento como pensamento. 

Francisco Lopes de Aguiar 
Diretor 

lideranca@lideranca.com.br 
Rua Antonio Mariano de Souza, 775 – Ipiranga 
São José – SC 
C.E.P.: 88.111-500 
Fone: (48) 3733-3101 
ESCRITÓRIOS DE NEGÓCIOS 
Bauru/SP – Campinas/SP – Vitória/ES 
Rio de Janeiro/RJ – Cuiabá/MT – Uberlândia/MG 
CONSULTE-NOS: www.lideranca.com.br 

São José / SC - (48) 3733-3101 

Curitiba / PR - (48) 3733-3102 

São Paulo / SP - (48) 3733-3103 

Porto Alegre / RS - (48) 3733-3104 

(1,65% e 7,60%), permitindo assim a participação de empresas 
optantes pelo Lucro Real; 

 
c)  seja a Impugnante devidamente informada sobre a decisão desta 

Administração, conforme determina a legislação vigente, no 
termo aprazado.  

 
 

Termos em que,  
pede deferimento. 

 
 
 
 

Willian Lopes de Aguiar                                      Fernanda Machado Mendes 
OAB/SC 43.410                                                       OAB/SC 46.544 
Gerente Comercial 
 
 
 
Alexandre do Vale Pereira de Oliveira   Sabrina Faraco Batista 
OAB/SC 30.208                 OAB/SC 27.739 

 
 
 
 

Priscila Thayse da Silva            Thais Caroline da Silva    
OAB/SC 34.314              OAB/SC 24.855 
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