
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões
RECURSO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013 /2019
PROCESSO Nº 087/2018
AÇOFORTE SEGURANÇA  E  VIGILÂNCIA  EIRELI,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  devidamente  constituída,
inscrita no CNPJ sob nº 07.447.264/0001-37, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com fulcro no item
7.10 e seus subitens,  constantes no Edital  do Pregão Eletrônico em epígrafe e demais  normas aplicáveis  à
espécie, interpor tempestivamente o presente RECURSO, contra a decisão de aceitação do lance final ofertado
pela licitante FORÇA E APOIO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pela falta de observância dos requisitos legais e
editalícios, conforme fatos e fundamentos a seguir expostos:
I. DAS RAZÕES RECURSAIS
Trata-se de Pregão Eletrônico, tipo menor preço, promovido por esse respeitável Órgão, cujo objeto restou assim
definido:  “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.”
Ocorre  que,  a  empresa  vencedora  NÃO  cumpriu  todos  os  requisitos  para  habilitação,  conforme  restara
demonstrado a seguir.
II. DO MÉRITO
Da Inexequibilidade de sua proposta
A proposta apresentada pela empresa vencedora do certame é inexequível, uma vez que não se reveste de
condições financeiras mínimas para ser executada, gerando ônus à empresa vencedora e, também, prejuízos à
Administração Pública.
Cabe esclarecer, que a Lei de Licitações em seus artigos 44 e 48, prevê a desclassificação de propostas contendo
preços inexequíveis, ou seja, as propostas que não se mostram capazes de possibilitar a alguém uma retribuição
financeira mínima (ou compatível) em relação aos encargos que terá de assumir contratualmente.
“Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no
edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.
(...)
§ 3o Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações  de  propriedade  do  próprio  licitante,  para  os  quais  ele  renuncie  a  parcela  ou  à  totalidade  da
remuneração.”
“Art. 48. Serão desclassificadas:
(...)
II -propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüiveis, assim
considerados  aqueles  que  não  venham  a  ter  demonstrada  sua  viabilidade  através  de  documentação  que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato
convocatório da licitação.”
De acordo com Hely Lopes Meireles, evidencia-se a inexequibilidade de preços nas seguintes situações:
“A inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos prazos impraticáveis
de entrega e nas condições irrealizáveis de execução diante da realidade do mercado, da situação efetiva do
proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes, verificados pela Administração. ” (MEIRELES,
2010, p. 202).
Ora, Nobre Pregoeiro, não basta selecionar a proposta mais “vantajosa” devido ao menor preço, é imperioso
verificar se ela pode ser mantida, se o licitante tem meios para adimplir a obrigação a ser assumida.
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.
A proposta inexequível impõe à Administração Pública prejuízo e amarga desvantagem, uma vez que a admissão
de tal proposta pode gerar a má qualidade da prestação de serviços ou, até mesmo, a falta de pagamento dos
encargos trabalhistas pela empresa vencedora à seus colaboradores devido à falta de verba para tanto, gerando,
assim a  responsabilização  deste  D.  Órgão  quanto  ao  pagamento  das  verbas  trabalhistas  dos  colaboradores
terceirizados, conforme Súmula 331 do TST .
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Nesse  contexto,  é  evidente  que  de  nada  adianta  selecionar  a  proposta  de  valor  mais  reduzido,  a  qual
posteriormente  implicará  no  contrato  mal  cumprido,  fazendo  que  a Administração  receba  préstimos  de  má
qualidade ou, fazendo que a Administração se responsabilize pelo pagamento das obrigações trabalhistas dos
colaboradores da empresa vencedora.
Ora,  este  D.  Órgão  não  deve  correr  o  risco  de  contratar  uma empresa  a  preço  inexequível,  condição  que
acarretaria, a longo prazo, maiores prejuízos para a Administração Pública, pois é de vasto conhecimento que
atualmente inúmeras empresas atuam nas licitações públicas de forma aventureira, e após assinatura do contrato
mal conseguem executar os serviços contratados, levando a Administração Pública a instauração de nova licitação
em curto espaço de tempo.
Portanto, verifica-se que o preço inexequível ofertado pela licitante vencedora compromete os interesses públicos
e a eficiência administrativa
III. DO PEDIDO
Diante de todo exposto, requer seja o presente Recurso recebido e Provido, com a consequente inabilitação da
empresa FORÇA E APOIO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, Edital do pregão eletrônico nº 013/2019.
Termos em que,
pede provimento.
São Paulo, 17 de julho de 2019.

Voltar
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