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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
Ao
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRC/RJ
Rua Primeiro de Março, nº 33 - Centro - Rio de Janeiro/RJ

A sociedade empresária HAWK SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ Nº 16.930.136/0001-30,
empresa regida pelas Leis brasileiras, com sede na Estrada do Bananal, 515, Freguesia – Jacarepaguá – Rio de
Janeiro – RJ. Vem através do presente INTERPOR, mediante seu representante legal infra ratificado,

RECURSO

em face da Habilitação da empresa BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, requerendo a sua desclassificação pelas
razões de fato e de direito que passa a expor:

I – DO ERRO IRREPARÁVEL NA PLANILHA DE CUSTOS QUE NÃO COTOU O VALOR DO INTERVALO INTRAJORNADA

Ab initio, é imperioso ressaltar que foi objeto de questionamento e esclarecimento, por mais de uma vez, a
necessidade de que os licitantes cotassem em seus custos o valor correspondente a hora intrajornada, não
havendo menção pelo Pregoeiro, nem em qualquer item do edital, quanto a possibilidade de cotar a rendição feita
por um homem em substituição ao pagamento da hora intrajornada nos moldes da legislação trabalhista. 

Ocorre que, apesar do acima relatado, a empresa habilitada expressamente deixou de cotar a hora intrajornada,
diferentemente do determinado pelo Sr. Pregoeiro em interpretação claríssima de suas respostas, as quais não
deixaram qualquer margem de dúvida quanto ao questionado.

Portanto, a habilitação da empresa BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA representa aceitação de proposta
contemplando planilhas de custos remuneratórios com valores inexequíveis relativos à intrajornada, o que não se
pode aceitar. 

Ainda que fosse cabível a retificação da planilha, a mesma não poderia ser ajustada ao preço de lance ofertado
pela empresa BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, já que o lance ficou muito inferior frente aos lances dos
demais licitantes, uma vez que deixou de cotar item obrigatório. 

O ponto crucial do recurso, portanto, refere-se à apresentação de Planilha de Formação de Preços pela licitante
BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA contemplando valores inexequíveis relativos à intrajornada que não
atendem as disposições do Edital, da legislação trabalhista e da Convenção Coletiva de Trabalho que rege a
categoria dos seguranças, além dos próprios esclarecimentos prestados pelo Ilmo. Pregoeiro, por duas vezes.

Há, inclusive, existência de interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada, tendo em vista que a
existência de incorreções nas parcelas remuneratórias relativas à intrajornada pode redundar em prejuízo posterior
com aditivos contratuais e outras implicações na condução da execução dos serviços.

Adite-se que os baixos valores de custos unitários das parcelas remuneratórias apresentadas pela BEST
VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA implicaram vantagem em relação aos demais licitantes, colocando em risco
potencial a contratante, tendo em vista que os preços apresentados são manifestamente inexequíveis, posto que
insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.

Ressalte-se que, os intervalos intrajornada serem concedidos sendo o empregado substituído por um homem de
rendição, não fora opção dada pelo Pregoeiro em seus esclarecimentos publicados em chat, de modo que não pode
ser autorizado tratamento de cotação desigual entre os licitantes, sob pena de afronta escancarada aos princípios
administrativo-constitucionais que norteiam o certame.

Houve, portanto, restrições à disputa e grave violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e
da legalidade listados no artigo 3º da Lei 8.666/93, havendo necessidade de desclassificação da empresa BEST
VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, com o prosseguimento da habilitação das demais concorrentes obedecida a
ordem de classificação.

É cediço que os editais e/ou termos de referências alusivos à contratação de serviços de vigilância devem
contemplar exigências de esclarecimentos a serem incluídos nas propostas de preços, acerca dos procedimentos e
alternativas a serem adotados pelos licitantes durante a execução contratual em relação à concessão, ou não, do
intervalo intrajornada previsto no artigo 71 da CLT, especificando a existência, ou não, de provisionamento para
pagamento de equipe volante, o que, salvo melhor juízo, restou cristalino e sem sombra de dúvida nas respostas
do Pregoeiro, a necessidade de prever o valor da hora intrajornada, não havendo margem de interpretação quanto
a possibilidade de cotar rendição através de um homem. Vejamos a ipsis literis:

Esclarecimento 06/01/2021 12:49:37

Questionamento 1: É permitido o rodizio entre os colaboradores, durante o intervalo de descanso/almoço, ou,
obrigatoriamente deve ser previsto a adicional intrajornada ou rendição? Questionamento 2: Qual a data do inicio
da execução do contrato? Questionamento 3: Qual a empresa que presta serviços atualmente? Questionamento 4:
No edital e termo de referência é estipulado a aplicação da Convenção coletiva de 2019 (ITEM 24.2 e ANEXO IX),
entretanto a CONVENÇÃO COLETIVA em vigor para o SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA E
VIGILANCIA PATRIMONIAL DO RIO DE JANEIRO é a RJ002032/2020, registrada no MTE dia 16/12/2020, com
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vigência a partir de 1/01/2021. E nessa convenção é previsto reajuste de piso e de benefícios em relação a
convenção de 2019. Pergunta-se, se algum licitante apresentar planilha de custos com a aplicação de CCT de 2019,
já revogada, será desclassificado?

Resposta 06/01/2021 12:49:37

Resposta 1: Será obrigatória a inclusão de um intrajornada. Resposta 2: A data estimada é às 0h do dia
01/02/2021. Resposta 3: A atual contratada é a empresa BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, CNPJ
05.234.289/0001-27. Resposta 4: Será permitido que a empresa utilize como base a CCT 2019 e, posteriormente a
assinatura do contrato, solicite repactuação.

Em outra oportunidade, esse questionamento foi reforçado pelo Ilmo. Pregoeiro:

Esclarecimento 06/01/2021 15:23:02

Será obrigatório a intrajornada na planilha de custo ou poderá ser feio a cobertura das refeições com profissionais
já contratados pela empresa vencedora na reservas da empresa.

Resposta 06/01/2021 15:23:02

Esclarecemos que será obrigatória a inclusão de um intrajornada.

Portanto, deve ser desclassificada a empresa em questão, por infringir a Lei ao não incluir na precificação, direitos
trabalhistas dispostos em Lei, Convenção Coletiva, e por ter alcançado um valor menor na planilha de composição
de custos, mediante burla ao Edital e esclarecimentos prestados pelo Ilmo. Pregoeiro.

Desta forma, vemos que todas as normas de proteção ao trabalhador devem ser observadas. Ao não incluir ou
especificar esses direitos, encontrando um preço menor para lançar no Pregão, a empresa violou o Princípio da
Isonomia entre os concorrentes, auferindo vantagem ilícita.

II - DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUIMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO
OBJETIVO

É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que no procedimento licitatório, o Edital
consiste em lei entre as partes. Nisto se constitui o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto
no artigo 41 da Lei nº 8.666/93, in verbis:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.

Convém frisar que esse princípio se aplica tanto para a Administração Pública promotora da licitação quanto para
os licitantes, uma vez que o não atendimento das condições ali impostas implicará na sua desclassificação do
certame.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, juntamente com o instrumento do julgamento objetivo,
ambos previstos no artigo 3º, caput da Lei nº 8.666/93, são a garantia para o particular que suas propostas serão
julgadas de acordo com critérios objetivos previamente estabelecidos, evitando possíveis fraudes e conluios
decorrentes de decisões pautadas pela subjetividade.

No presente caso, a Recorrida deixou de atender o Anexo I – Termo de Referência do Edital, o qual, repise-se, foi
objeto de esclarecimento por duas vezes, pelo Ilmo. Pregoeiro.

Ora, em que pese o Edital ter adotado como critério de julgamento o menor preço, não pode o Ilmo. Sr. Pregoeiro,
sob a justificativa de contratar o menor preço, abrir mão do atendimento às exigências ali contidas, como fez ao
aceitar a proposta da até então vencedora, sob pena de VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO.

Aceitando esta proposta o pregoeiro estará concordando com uma PROPOSTA FICTÍCIA, INEXEQUÍVEL E SEM
TRANSPARÊNCIA.

III - DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA

Sendo a Licitação um procedimento administrativo de caráter público, com vistas a garantir a competitividade
entre os seus participantes, indispensável que seja conferido um tratamento igualitário a todos os licitantes.

Portanto, e, razão do que fora até aqui exposto, o Ilmo. Sr. Pregoeiro deverá desclassificar a licitante declarada
vencedora, do contrário estará agindo em notório favorecimento à Recorrida, FERINDO A ISONOMIA ao estender
prazo para apresentação ou substituição de planilha e aceitando a planilha sem a cotação do intervalo intrajornada.

IV - DA JURISPRUDENCIA

É importante sinalizar que a lei de licitações, ao prever a possibilidade de realização de diligências (art. 43, §3º),
expressamente vedou a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da
proposta. Nesse sentido:

Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de informações que possam ser supridas por meio de
diligência, facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, desde que não resulte inserção de documento novo ou
afronta à isonomia entre os participantes. (Acórdão 2873/2014 – Plenário).
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Desta forma a Licitante, vem à presente Coordenação de Licitações e Contratos pleitear a inabilitação da empresa
BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, em razão das irregularidades acima apontadas, as quais representam
nulidades e ante a preclusão para saná-las, tudo em observância ao artigo 37, caput da Constituição Federal e as
regras do Edital em questão.

Termos em que,
Pede deferimento.
Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 2021.

HAWK SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-ME
 Fechar


