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DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO  
 
 

Processo nº:  087/2018 

Pregão Eletrônico nº: 013/2019 

Objeto: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança 

Patrimonial nos Entrepostos de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente e São José do Rio 

Preto conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  

 

I. DOS FATOS 

 

 No dia 12 de julho de 2019, depois da avaliação da proposta e documentação de 

habilitação apresentadas pela empresa FORÇA E APOIO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, 

esta foi DECLARADA VENCEDORA do Pregão Eletrônico nº 013/2019, sendo fato 

registrado no sistema Comprasnet. 

 

 Assim, nos termo do edital, a empresa AÇO FORTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

EIRELI, tempestivamente, manifestou intenção recursal contra a decisão alegando: 

“Manifestamos intenção de recurso contra a empresa vencedora tendo em vista os preços 

inexequíveis apresentados. Os apontamentos detalhados serão colocados em recurso no 

prazo legal”. 

 

 Desse modo, tendo em vista que a manifestação de intenção de recurso da 

empresa AÇO FORTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI preencheu os requisitos 

mínimos para aceitação, conforme art. 4º, XVIII, da Lei nº 10.520/02, esta foi aceita, sendo 

que os autos do processo ficaram com vistas franqueadas conforme previsto em Edital, e foi 

aberto o prazo para a apresentação de razões no prazo de até 3 (três) dias úteis e 

contrarrazões no prazo de até 03 (três) dias úteis após o prazo da recorrente. 

 

II. DAS RAZÕES RECURSAIS 

 

 No dia 17 de julho de 2019, dentro do prazo recursal, a empresa AÇO FORTE 

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI encaminhou suas razões recursais por meio do 

sistema Comprasnet (fls. 1297/1298), alegando em síntese que a proposta apresentada pela 
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empresa vencedora do certame era inexequível, tendo em vista não estar revestida de 

condições financeiras mínimas para ser executada, o que geraria ônus à empresa vencedora 

e prejuízos à Administração Pública. 

  

 Alegou ainda que (grifos acrescentados): 

 

A planilha de composição de custos da empresa vencedora é totalmente 
confusa, os valores não correspondem aos mínimos estipulados pelo 
CADTERC, induzindo esta nobre comissão julgadora a erro.  
Dos preços apresentados, verifica-se a discrepância entre o valor 
ofertado pela empresa vencedora e a pelas demais licitantes, 
principalmente pela Recorrente, a qual apresentou justificativas 
inaceitáveis. 

 

 Por fim, requer seja o recurso recebido e provido, com a consequente inabilitação 

da empresa FORÇA E APOIO SEGURANÇA PRIVADA LTDA.  

 
 
II. DAS CONTRARRAZÕES 

 

 No dia 18 de julho de 2019, dentro do prazo, a empresa FORÇA E APOIO 

SEGURANÇA PRIVADA LTDA apresentou suas contrarrazões, alegando, resumidamente, 

que: “(...) 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”, tendo 

apresentado todas as justificativas solicitadas pela Pregoeira. 

 

 Alega ainda 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 (...)”. 

 

 E, por fim, requer o indeferimento do recurso, de modo a manter-se como habilitada, 

para que, posteriormente, o certame seja a ela adjudicado e homologado. 
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IV. DO MÉRITO 

 

 Após o recebimento das razões e contrarrazões, o presente processo foi 

encaminhado à SEANC – Seção de Análise de Custos, a qual havia efetuado a análise das 

Planilhas de Formação de Custos enviadas pela empresa FORÇA E APOIO SEGURANÇA 

PRIVADA LTDA, para que esta se manifestasse quanto ao alegado pelas empresas, tendo 

em vista tratar-se de tema de competência técnica da referida seção. 

 

 Desse modo, a SEANC assim se manifestou (grifos acrescentados): 

 

Considerando as análises realizadas por esta SEANC no curso do 
procedimento licitatório, do ponto de vista técnico não se vislumbra 
inexequibilidade, considerando que foram dirimidas todas as dúvidas 
acerca de valores, inclusive tendo sido solicitados esclarecimentos 
necessários à proponente FORÇA E APOIO, os quais resultaram em 
justificativas e na declaração de exequibilidade de custos expedidas 
pela proponente, autuadas às fls.1131 a 1135. 
 
Também, na última análise realizada por esta SEANC, a qual considerou 
aprovadas as planilhas da licitante declarada vencedora (fls. 1246/1247), 
consta manifestação acerca da redução de valores: “Tais reduções atingem 
itens constantes do MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO, MÓDULO 
4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE, MÓDULO 5 
- INSUMOS DIVERSOS e MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS 
E LUCRO, contudo sem haver alteração não permitida ou exclusão de 
qualquer item legalmente exigido.” 
 
Ainda, importante ressaltar que a CEAGESP, empresa vinculada ao 
Governo Federal, para procedimento de contratação de serviços sob o 
regime de execução indireta segue as regras e diretrizes estabelecidas 
pela Instrução Normativa nº 05/2017, a qual deverá ser observada pelas 
proponentes. A IN 05/2017 no Anexo VII, dispõe sobre o tema:  "7.11. É 
vedado ao órgão ou entidade contratante exercer 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 
exequibilidade dos serviços e materiais ou decorram de encargos legais", 
além de estrita observância ao Decreto nº 9.507/2018, bem como ao 
Acordão nº 712/2019. Desta forma, também não cabe fazer 
correspondência à valores estabelecidos pelo CADTERC, o qual 
padroniza especificações técnicas e valores referenciais para as 
contratações de fornecedores de serviços terceirizados pelos órgãos da 
Administração Pública Estadual, assim não vincula-se a Administração 
Pública Federal (Direta ou Indireta). 
 
No tocante a discrepância de valores entre aquele ofertado pela 
licitante vencedora e os demais licitantes, observa-se que em relação as 
licitantes classificadas em 2º e 3º lugar a licitante vencedora mantém o 
percentual de redução aproximado de 1,98% e em comparação 5º colocada 
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8,86%. A significante diferença de valores é notada a partir do 9º colocada, 
justificada pelo distanciamento de classificação, conforme demonstrado no 
quadro abaixo: 
 

Class. Empresa Valor 
Percentual 

de 
Redução 

1 FORCA E APOIO SEGURANCA PRIVADA LTDA  R$ 916.576,60 
 

2 ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA  R$ 935.099,01 
-1,98% 

3 MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI  R$ 935.109,01 
-1,98% 

4 ORPAN - ORGANIZACAO PANAMERICANA DE SEGURANCA PATRIMONI  R$ 988.888,00 
-7,31% 

5 SEG LIFE GESTAO EM SEGURANCA PRIVADA - EIRELI  R$ 1.005.684,00 
-8,86% 

6 PAULISTANA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA  R$ 1.009.065,84 
-9,17% 

7 MERITO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI  R$ 1.009.615,00 
-9,22% 

8 R 2 S SEGURANCA LTDA  R$ 1.011.065,22 
-9,35% 

9 TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA  R$ 1.053.769,45 
-13,02% 

10 SHIELD SEGURANCA - EIRELI  R$ 1.083.195,00 
-15,38% 

11 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA  R$ 1.098.339,70 
-16,55% 

12 ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI  R$ 1.125.000,00 
-18,53% 

 
 

Assim, considerando que a área técnica responsável pela análise das planilhas 

entendeu não estar configurada situação que caracterize a inexequibilidade alegada pela 

Recorrente, fica claro que são inconsistentes as razões recursais apresentadas, não 

merecendo guarida tais alegações, e não havendo motivo justo que possa juridicamente ser 

sustentado, tratando-se de recurso de caráter meramente protelatório. 

 

V. DA CONCLUSÃO E DECISÃO DA PREGOEIRA 

 

 Por todo exposto, à luz dos princípios basilares da licitação pública, primando 

pelos Princípios Gerais que regem o Direito Administrativo, e em consonância com os 

ditames da Lei nº. 13.303/2016, da Lei nº. 10.520/2002, do Decreto Federal 5.450/2005, 

dos termos do edital e de todos os atos até então praticados, DECIDO por CONHECER do 

recurso interposto pela empresa AÇO FORTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI, e, 

no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo como VENCEDORA do certame a 

empresa FORÇA E APOIO SEGURANÇA PRIVADA LTDA. 

 
É importante destacar que a presente justificativa não vincula a decisão superior, 

apenas faz uma contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado a 
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este processo, fornecendo subsídios à autoridade administrativa superior, a quem cabe a 

análise desta e a decisão. 

 

Desta maneira submetemos a presente decisão à autoridade superior para 

apreciação e posterior julgamento, nos termos do inciso IV, do artigo 8º do Decreto nº 

5.450/2005. 

 

São Paulo, 26 de julho de 2019.  
 
 
 

Luiane de Araújo Moreira 
Pregoeira 


