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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILMO. SR. PREGOEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC N° 2020/000055

VETORSEG VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, com sede na Rua Visconde do Itaboraí, 581, Pq. Rosário, Campos dos
Goytacazes/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 18.981.763/0001-26, neste ato representado pelo sócio Diretor
CLAUDINEI PESSANHA DA COSTA, inscrito no CPF sob o nº 080.821.427-66, vem, mui respeitosamente, perante
essa respeitável autoridade, com fulcro no Art. 4º, XVIII e 9º, da Lei nº. 10.520/2002, art. 44 do Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019, o Art. 109, I, “a” da Lei nº. 8.666/1993 e o item 11.2.3 do ato convocatório
para apresentar suas 

RAZÕES RECURSAIS 

contra a decisão que houve por bem declarar como vencedora do certame a empresa BEST VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA LTDA, já qualificada no processo licitatório em epígrafe, pelos fundamentos de fato e de direito a
seguir aduzidos:

I. DA TEMPESTIVIDADE:

Antes de passar a discorrer ponto a ponto sobre o objeto do vertente recurso, o que será argumentado na narração
dos fatos e dos direitos da Recorrente, sobreleva-se ressaltar que a norma processual administrativa aplicável ao
caso em tela (Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de) dispõe, em seu Art. 44, que qualquer licitante
poderá, durante a sessão pública, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três
dias para apresentar suas razões recursais.

Dita disposição é repetida nos itens editalícios em comento, no item 11.2.3 do edital, bem como no Art. 110, da Lei
Federal nº. 8.666/1993, o qual na contagem dos prazos estabelecidos, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia de
vencimento.

Nesse passo, a recorrente externou sua intenção de recurso no dia 13 de janeiro de 2021, que deve ser excluído
para a contagem do trintídio legal. Resta, portanto, o dia 18 de janeiro de 2021, como terceiro dia útil para a
apresentação do apelo. Portanto, inteira e claramente demonstrada a tempestividade do apelo.

II- DOS FATOS SUBJACENTES

Por meio do Edital do Pregão Eletrônico em referência foi instaurado procedimento licitatório que tem por escopo a
escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada e
desarmada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital epigrafado e em seus anexos.

A Recorrente é legítima participante do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico epigrafado, não
concordando com a decisão do Pregoeiro que habilitou e declarou vencedor do certame a empresa BEST
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, ora Recorrida, em dissonância com os princípios norteadores do processo
licitatório, notadamente quanto ao princípio da impessoalidade e isonomia. 

Consoante será comprovado adiante, empresa Recorrida não cumpriu as regras editalícias, especialmente no que
se refere aos itens 6.3, 8.2 do edital e itens 3.9.5.3, 8.3, 24.2 do termo de referência, motivo pelo qual a decisão
que culminou por julgar habilitada a Recorrida ao arrepio das normas legais e editalícias merece ser reformada. 

III- DO PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Imperioso registrar, que a vinculação ao instrumento convocatório não é só uma garantia da Administração Pública
que o emana, mas também dos próprios concorrentes que, PREVIAMENTE, TÊM CONHECIMENTO DAS REGRAS EM
QUE TODOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LICITANTES – ESTARÃO ADSTRITOS, cuja não observância de tais
regras torna inválido todo o procedimento licitatório, deixando-o passível de correção, inclusive na própria esfera
judicial.

IV- DAS RAZÕES DA REFORMA
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A Recorrente deixou de incluir na sua planilha de custos valor relativo A DESPESA COM O SUBSTITUTO NA
COBERTURA DE INTERVALO PARA REPOUSO OU ALIMENTAÇÃO, contrariando o item 3.9.5.3 que prevê o intervalo
intrajornada e o item 8.3 que prevê o faturamento do intrajornada, ambos do termo de referência.

Por oportuno nos esclarecimentos realizados pelo Ilmo. Pregoeiro nos dias: 05/01/2021 as 16 horas 14 min 47
segundos; dia 06/01/2021 as 12 horas 49 min 37 segundos e as 15 horas 23 min 02 segundos do mesmo dia, ao
quesito relativo à OBRIGATORIEDADE DA INTRAJORNADA NA PLANILHA de custo ou a cobertura das refeições com
profissionais já contratados pela empresa vencedora na reservas da empresa, fora afirmado com veemência pelo
Pregoeiro que “(...) SERÁ OBRIGATÓRIA A INCLUSÃO DE UM INTRAJORNADA”. 

Neste sentido, a Recorrente e demais licitantes procederam a inclusão do custo apontado como OBRIGATÓRIO
tanto pelo Ilmo. Pregoeiro quanto pelos itens dispostos em edital e termo de referência, enquanto que a empresa
Recorrida simplesmente OMITIU NA SUA PLANILHA de composição de custos o referido valor. 

Consta no edital, no item 6.3, as regras para a composição da planilha de custo para a formação do preço. Assim
expresso: 

“6.3. Nos valores propostos estarão inclusos TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de
Preços, conforme anexo deste Edital;

Ora, Ilmo Pregoeiro, esta irregularidade não pode ser tratada como mero erro formal, mas sim, como uma
tentativa de oferecer proposta de menor valor pautada de cotações que CONTRARIAM regras exigidas pelo edital e
também por Vossa Senhoria através dos esclarecimentos aos demais concorrentes. 

Sendo assim, não há porque falar em correção de erros da planilha, pois não seria possível tais correções sem o
efetivo aumento dos valores, visto que este valor de uma hora, refere-se a parcela da remuneração e
consequentemente irá aumentar o montante relativos aos custos relacionados com a remuneração e encargos
sociais e com reflexo nos preços propostos para a contratação.

Importante frisar que as regras do edital não podem ser esquecidas, tanto por parte da Administração quanto por
parte dos participantes do certame, bem como, pelo universo de interessados. No caso em tela, a proposta da
empresa BEST VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA não é suficiente para atender as exigências do edital.

Esta é a razão de dizer que o edital representa a lei interna da licitação e, portanto, aos seus termos e prescrições
estão sujeitos todos os que participam do processo. Daí decorre o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, consagrado no Caput do artigo 41 e caput do art. 44 da lei 8666/93.

Na verdade, é dever da comissão de licitação cumprir as regras estabelecidas no instrumento convocatório, regras
estas criadas pela própria Administração, que após serem editadas, regem os procedimentos da licitação e
consequentemente aplicação do art. 3º da lei Federal 8666/97.

Vale acrescentar, ainda, que é antijurídico a Administração adotar soluções não isonômicas sob o pretexto de
promover a competição ou obter a vantajosidade. Não obstante, o caso em comento sequer pode ser tratado como
formalismo excessivo, eis que se atendido ao princípio da isonomia e incluído na planilha de custos da Recorrida o
valor relativo à reposição do profissional no intervalo para repouso e alimentação, ainda que a Recorrida zerasse
seu lucro e custos indiretos, o reflexo seria tal, que não haveria outra alternativa senão a de aumentar o valor
global da sua proposta, o que lhe é proibido por lei. 

Por outro lado, ainda que o valor global ficasse inalterado com os ajustes na proposta da Recorrida, a adequação
dos encargos incidentes sob a verba trabalhista obrigatória concernente ao intervalo intrajornada acarretaria a
Inexequibilidade da proposta, motivo suficiente para a desclassificação da proposta.

Considerando o aludido e fazendo menção ao item 8 do edital, qual versa sobre as condições de que levam à
aceitabilidade da proposta, é válido trazer à tona as nuances que devem ser levadas em consideração para fins de
análise de exequibilidade. Senão vejamos:

“8.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e
Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

8.4 Será DESCLASSIFICADA a proposta ou o lance vencedor, nos ter VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, que:

8.4.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.4.4- apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018-TCU - Plenário), percentual
de desconto inferior ao mínimo exigido ou que APRESENTAR PREÇO MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEL.”

Como se pode observar, Ilustre Pregoeiro, o referido Edital é claro e incontestável quanto aos elementos que
podem ensejar a desclassificação das propostas de preço apresentadas pela licitante vencedora, de modo que o
item 8.4 do Edital e seus subitens, não deixam margem a qualquer interpretação ambígua ou imprecisa quanto à
exata caracterização de uma proposta inexequível.

Cabe destacar, por fim, que enquanto todos os demais licitantes obedeceram as regras já definidas do edital,
apresentando suas respectivas propostas de preço dentro dos limites exigidos pelo Edital e dos parâmetros do
Caderno Técnico, a licitante vencedora oferta os preços em flagrante incompatibilidade aos preços de mercados
postos no Caderno Técnico, bem como à margem das regras editalícias, pelo que A EVENTUAL MUDANÇA DAS
REGRAS DE INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS PRIVILEGIARÁ ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE A
LICITANTE DECLARADA VENCEDORA, indo de encontro aos princípios da legalidade, da isonomia e da justa
competitividade do certame.
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VI – DOS PEDIDOS

Diante do exposto requer a Vossa Senhoria:

A) Seja reconsiderada, in totum, a decisão que julgou como vencedora BEST VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA do
certame em apreço a empresa por descumprir dispositivos legais e editalício, em afronta ao princípio da isonomia,
declarando sua DESCLASSIFICAÇÃO do presente Pregão Eletrônico pelas razões recursais acima invocadas;

B) Acaso seja mantida a decisão recorrida – o que se admite apenas por cautela – que seja remetido o processo,
instruído com a presente insurgência à autoridade hierárquica superior, conforme estabelece o Art. 13º, inciso IV,
do Decreto nº. 10.024/2019 c/c o Art. 109, §4º, do Estatuto das Licitações, aplicado subsidiariamente ao presente
caso, havendo de ser acolhido e provido, em todos os seus termos o presente RECURSO, reformando-se as
decisões “a quo”, como requerido;

C) De qualquer sorte, que o presente RECURSO ADMINISTRATIVO seja recebido no seu efeito suspensivo,
consoante dicciona o parágrafo 2º, do já citado Art. 109 da lei de Licitações.

D) Seja provido, em todos os seus termos, o presente recurso, e por isso atendidos os seus pedidos, para
imposição e prevalência da lei, da doutrina e dos princípios da moralidade administrativa, a publicidade, a ampla
defesa e a legalidade, afastando-se, em consequência disso, o abjeto cerceio dessa mesma defesa, o que é nefasto
para ambas as partes, na atual democracia em que vivemos.

Termos em que, pede deferimento.

Campos dos Goytacazes, 18 de janeiro de 2021

CLAUDINEI PESSANHA DA COSTA
 Fechar


