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Guaporé, 09 de julho de 2018. 

 

RESPOSTA AO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA GUILHERME FREITAS 

BARBOSA SEGURANÇA LTDA.  

E À CONTRARRAZÃO APRESENTADA PELA EMPRESA JMS SERVIÇOS DE PORTARIA 

LTDA. 

 

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2018 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE ZELADORIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

DO MUNICÍPIO E NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA. 

  

RECORRENTES: GUILHERME FREITAS BARBOSA SEGURANÇA LTDA. E JMS 

SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA. 

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS 

  

 A licitante GUILHERME FREITAS BARBOSA SEGURANÇA LTDA. interpôs Recurso 

Administrativo, na data de 29.06.2018, protocolado sob o nº 1607. A licitante JMS SERVIÇOS DE 

PORTARIA LTDA. apresenta contrarrazões, na data de 04.07.2018, protocolado sob o nº 1634. Por 

serem tempestivos, os documentos apresentados são analisados e respondidos. 

 

I – DOS MOTIVOS: 

 

a) EMPRESA GUILHERME FREITAS BARBOSA SEGURANÇA LTDA.: 

 

Requer a empresa: 

1. O recebimento das razões recursais e seu prosseguimento; 

2. Que a empresa recorrente seja habilitada e a volta do presente para a fase de habilitação e 

prosseguimento do certame; ou que a empresa JMS seja inabilitada. 

 

b) EMPRESA JMS SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA.: 

 

Requer a empresa: 

1. O processamento da sua manifestação; 

2. Que o recurso interposto pela empresa GUILHERME seja indeferido e que a sua própria 

classificação seja mantida; 

3. Que se mantenha a empresa como vencedora e que o processo seja homologado. 
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II – DAS CONSIDERAÇÕES  

 

 Inicialmente registra-se que as empresas tiveram sua situação de opção tributária conferida no 

site da Receita Federal e confirma-se que as duas, GUILHERME FREITAS BARBOSA 

SEGURANÇA LTDA. e VALDIR LIMA DOS SANTOS, são optantes pelo Simples Nacional, 

conforme anexo. Da mesma maneira, é impressa a informação relativa à JMS e verifica-se que a 

mesma não é optante pelo Simples Nacional. 

 

A Solução de Consulta nº 57 transcrita na ata é esclarecedora por si só: 

 

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL 

PORTARIA. ZELADORIA. 

Os serviços de portaria e de zeladoria, porque não se confundem com 

vigilância, limpeza ou conservação e são prestados mediante cessão de 

mão-de-obra, são vedados aos optantes pelo Simples Nacional. 

Dispositivos Legais: Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 17, XII, 

art. 18, § 5º-C, VI, § 5º-H; RPS, art. 219, § 2º, I, XX; IN RFB nº 971, 

de 2009, art. 191, § 2º. 

 

(Solução de Consulta 57/2015-Cosit – Receita Federal 

 

 Abaixo os dispositivos legais referidos na Solução de Consulta: 

 

LC 123/2006: 

Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma 

do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: 

(...) 

XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; 

 

 

Art. 18.  O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa 

de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, será determinado 

mediante aplicação das alíquotas constantes das tabelas dos Anexos I 

a VI desta Lei Complementar sobre a base de cálculo de que trata o § 

3o deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3o.        (Redação 

dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito) 

 

(...)  

 

§ 5º-C  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei 

Complementar, as atividades de prestação de serviços seguintes serão 

tributadas na forma do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em 

que não estará incluída no Simples Nacional a contribuição prevista 
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no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela 

ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais 

contribuintes ou responsáveis: 

 

VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação. 

 

§ 5o-H.  A vedação de que trata o inciso XII do caput do art. 17 desta 

Lei Complementar não se aplica às atividades referidas no § 5o-C deste 

artigo. 

 

RPS (Regulamento da Previdência Social) 

 

Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante 

cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de 

trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da 

nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a 

importância retida em nome da empresa contratada, observado o 

disposto no § 5º do art. 216. (Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 

2003) 

 

§ 2º Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes 

serviços realizados mediante cessão de mão-de-obra: 

I - limpeza, conservação e zeladoria; 

 

(...) 

 

XX - portaria, recepção e ascensorista; 

 

 

IN RFB 971/2009: 

 

Art. 191. As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional que prestarem 

serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada não estão 

sujeitas à retenção referida no art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, sobre 

o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de 

serviços emitidos, excetuada: 

 

(...) 

 

§ 2º A ME ou a EPP que exerça atividades tributadas na forma do 

Anexo III, até 31 de dezembro de 2008, e tributadas na forma dos 

Anexos III e V, a partir de 1º de janeiro de 2009, todos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estará sujeita à exclusão do Simples 

Nacional na hipótese de prestação de serviços mediante cessão ou 

locação de mão-de-obra, em face do disposto no inciso XII do art. 17 e 

no § 5º-H do art. 18 da referida Lei Complementar. 
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Sobre o Edital não vedar a participação aos optantes pelo Simples, em última análise a 

obrigação é essencialmente da empresa de estar em sintonia com a legislação vigente e sua atividade. 

No entanto, mesmo que a participação dos optantes pelo Simples não tenha sido vedada 

explicitamente, o Edital chama atenção para a situação legal da empresa que tem a intenção de 

participar: 

 

2.1. Poderão participar as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 

objeto ora licitado que satisfaçam todas as exigências contidas no 

corpo do instrumento convocatório, em seus anexos e na legislação que 

rege a matéria.  

(grifei) 

 

 Ora, a empresa deve ter conhecimento sobre a legislação pertinente ao seu objeto, estando 

incorrendo em ilegitimidade caso faça a opção tributária diversa da recomendada por lei. 

 

 Além disso, a Proposta apresentada quando optante pelo Simples traz menos tributos 

incidentes mas, caso fosse aceita, a empresa, ao iniciar a prestação de serviço seria obrigatoriamente 

desenquadrada e os tributos cobrados seriam superiores ao previsto inicialmente. Assim, a proposta 

apresentada torna-se inexequível, já que ela não faz a correta previsão de custos. 

 

 O fato de uma empresa ser ou não optante pelo Simples Nacional não se confunde com o 

enquadramento de ME ou EPP que diz respeito ao faturamento da empresa e não à opção tributária.  

 

A contratação mais benéfica não se traduz simplesmente como a de valor mais baixo. A 

proposta vencedora deve demonstrar não só os valores compatíveis com o mercado como a situação 

legal e tributária correta.  

 

A diferença salarial entre a função de zelador e de porteiro colocada em pauta não chega a 

representar vinte reais, muito menos do que a diferença que a empresa recorrente teria para readequar 

sua planilha caso fosse declarada vencedora (conforme supostamente discorre no seu documento). 

Neste caso sim, pode ser considerada a cláusula do edital que versa sobre as adequações das planilhas 

a serem feitas posteriormente.  

 

Sobre a insalubridade e/ou periculosidade, a empresa recorrente não motivou seu recurso em 

torno deste assunto, trazendo a lume apenas uma referência acerca do assunto, mudando o enfoque 

do seu recurso tentando atacar outra situação que sequer foi manifestada no momento oportuno. 

 

Vale referir sobre o tema da previsão da periculosidade que tal pagamento na planilha da 

empresa classificada não fere os princípios administrativos legais, pois não traz prejuízo à 

administração, muito pelo contrário, traz uma previsão de pagamento de um adicional que é muito 

plausível para a classe atingida pelos serviço contratado, o que previne futuras demandas trabalhistas 

buscando o adicional, ressaltando que o dissídio ou acordo coletivo de classe não vincula a empresa 
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contratante ao pagamento ou não do adicional, pois isto depende das condições de trabalho a serem 

desenvolvidas e do laudo técnico que a empresa possui com a previsão ou não do pagamento deste 

adicional. 

  

 

I – DA DECISÃO FINAL: 

 

Considerando por fim, que a Pregoeira tem o compromisso de zelar pela transparência dos 

processos licitatórios e pela adequação dos participantes quanto ao objeto licitado, o recurso é julgado 

IMPROCEDENTE e a decisão inicial é mantida, qual seja: as duas empresas optantes pelo Simples, 

GUILHERME FREITAS BARBOSA SEGURANÇA LTDA. e VALDIR LIMA DOS SANTOS, têm 

as suas propostas desclassificadas e a empresa JMS SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA. tem a sua 

proposta CLASSIFICADA pelos motivos elencados no corpo deste documento. 

 

Ressalta-se ainda que o processo licitatório em questão segue os princípios da legalidade, 

buscando atender sempre o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e julgamento em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

Encaminha-se à Autoridade Competente para apreciação. 

  Intimem-se os interessados. 

 

 

RAYANE VICARI 

PREGOEIRA 


