
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões
CONTRA RAZÃO :
ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

Pregão Eletrônico n.º 013/2019
Processo n.º 087/2018

FORÇA E APOIO SEGURANÇA PRIVADA LTDA., pessoa jurídica de Direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
02.983.749/0001-21, com sede na Rua Dr. José Osório de Oliveira Azevedo, n.º 216, Parque Imperial, São Paulo
– SP, por sua representante legal que abaixo subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria,
apresentar suas CONTRARRAZÕES ao Recurso Administrativo interposto pela empresa AÇOFORTE SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA EIRELI, que, inconformada com o resultado do certame, busca macular um processo licitatório lícito
e transparente, e para contrapor passa-se a aduzir as razões de fato e de Direito:
SINOPSE FÁTICA
Em apertada síntese, aduz a Recorrente, de forma completamente genérica, que os preços apresentados pela
Recorrida são inexequíveis, sem apontar, contudo, qual seria o motivo da referida inexequibilidade.
O recurso apresentado demonstra claramente um profundo desconhecimento por parte da Recorrente do diploma
editalício, bem como dos princípios basilares do procedimento licitatório, e suas razões não devem prosperar,
conforme será demonstrado a seguir:
A licitação em testilha foi instaurada pelo tipo MENOR PREÇO, e todos os itens constantes da Planilha de Custos
foram preenchidos pela Recorrida, de acordo com a legislação e com a Convenção Coletiva da Categoria, estando
todos os custos demonstrados e devidamente justificados, conforme determina o Edital.
Ora, todos os valores apresentados pela Recorrida refletem com exação o determinado pela legislação e pela
convenção coletiva vigente, de forma que apresentou todas as justificativas solicitadas pela Ilma. Pregoeira, com
sua veracidade devidamente comprovada.
Observe-se que em nenhum momento a Recorrente alega que os valores apresentados pela Recorrida estão
equivocados, ou ao menos indica um dispositivo legal que tenha sido violado, apenas se apega à tese de que os
valores apresentados estão abaixo do CADTERC, ou que são insuficientes, não apresentando qualquer justificativa
para tais afirmações.
O art. 13 da Instrução Normativa MPOG 02/2008 preconiza, taxativamente, que "A Administração não se vincula
às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de
encargos  sociais  ou  previdenciários,  bem  como  de  preços  para  os  insumos  relacionados  ao  exercício  da
atividade”.
Nesse diapasão, o TCU já firmou entendimento no sentido de que “É indevida a fixação, nos editais de licitação,
de percentuais,  ainda que mínimos,  para  encargos sociais  e  trabalhistas.  A  Administração Pública  não está
vinculada  ao  cumprimento  de  cláusulas  de  convenções  coletivas  de  trabalho,  excetuadas  as  alusivas  às
obrigações trabalhistas” (Acórdão 5151/2014-Segunda Câmara).
Além  disso,  os  valores  ofertados  pela  Recorrente  na  fase  de  lances  estão  muito  próximos  dos  valores
apresentados por outros licitantes, o que apenas comprova a natureza dissimulada e protelatória da Recorrente
em suas razões recursais.
Mais uma vez,  frisamos que todos os valores apresentados pela  Recorrida em sua planilha de custos estão
estritamente de acordo com a legislação, bem como com a Convenção Coletiva da Categoria, além de garantirem
a finalidade precípua da licitação, que é obter a proposta mais vantajosa para a Administração.
São tão despropositadas as falácias da Recorrente, que a questão em tela sequer merece maior apreciação, visto
que todos os custos apresentados são comprovadamente exequíveis.
Relembrando escólios  de  Benoit,  “o  processo  licitatório  não  é  uma verdadeira  gincana  ou  comédia”,  ao  se
prescrever que a licitação é um processo administrativo formal, nos termos do artigo 4º da Lei nº 8.666/1993,
não significa formalismo excessivo e nem informalismo, mas sim um formalismo moderado.
A interpretação do instrumento convocatório com base em circunstâncias irrelevantes culmina por restringir o

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/Acompanhar_Recurso1.asp?prg...

1 of 2 29/07/2019 09:30



universo  das  concorrentes,  em detrimento  da  própria  Administração,  pois,  como já  admitido  pelo  Colendo
Superior  Tribunal  de Justiça,  a  interpretação  das  regras  do  edital  de  procedimento licitatório  não  deve  ser
restritiva. Desde que não possibilitem qualquer prejuízo à Administração, é de todo conveniente que compareça à
disputa o maior número possível de interessados, para que a proposta mais vantajosa seja encontrada em um
universo mais amplo.
É cediça a torrencial  jurisprudência contra os famigerados formalismos constantes dos editais de licitação. A
formalidade tem limite e nesse sentido já decidiu o TCU:
"O apego a formalismos exagerados e injustificados é uma manifestação perniciosa da burocracia que, além de
não resolver apropriadamente problemas cotidianos, ainda causa dano ao Erário,  sob o manto da legalidade
estrita. Esquece o interesse público e passa a conferir os pontos e vírgulas como se isso fosse o mais importante
a fazer. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor consequências
de severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da Lei ou do edital
devem ser interpretadas como instrumentais" (TCU, 004809/1999-8, DOU 8/11/99, p.50, e BLC nº 4, 2000, p.
203).
Dessa forma, não há qualquer razão para alterar a decisão já tomada, acertadamente, pela Ilma. Pregoeira, e
que respeita todos os princípios basilares dos certames licitatórios, visto que a Recorrida apresentou a proposta
mais vantajosa para a Administração Pública, bem como atendeu a todas as exigências do Edital e da legislação
trabalhista.
DO PEDIDO
Dado o julgamento exato que foi deferido por essa nobre Pregoeira, conforme demonstramos cabalmente em
nossa explanação, e tendo plena confiança na sensatez dessa Administração, assim como no bom senso da
autoridade que lhe é superior, requer o completo indeferimento do recurso impetrado pela Recorrente, devendo a
Recorrida permanecer devidamente habilitada, sendo o certame posteriormente adjudicado e homologado para a
FORÇA E APOIO SEGURANÇA PRIVADA LTDA.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 18 de julho de 2.019.
ÂNGELA LERENO MARTINS
SÓCIA/DIRETORA

Voltar

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/Acompanhar_Recurso1.asp?prg...

2 of 2 29/07/2019 09:30


