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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TURISMO GRAMADOTUR.

Pregão Eletrônico n.° 018/2021

T.M. CAMARGO VARELA E CIA LTD A,
pessoa jurídica de direto privado, com CNPJ/MF n.° 
11.750.649/0001-46, sediada na Rua Henrique 
Belotto, n.° 422, Sala 03, Bairro Três Pinheiros, 
Gramado/RS, CEP 95670-000, neste ato 
representada por sua sócia administradora Sra. 
TANIA MARIA CAMARGO VARELA, 
brasileira, viúva, empresária, com RG n.° 
1029401161, CPF/MF n.° 392691240/53, residente e 
domiciliada na Rua Evaristo Saturni da Silva, 462, 
Bairro Carniel, Gramado, RS, CEP 95.670-000, 
Telefone (54) 9-96798345, vêm, através do
procurador que abaixo subscreve, apresentar

RAZÕES DE RECURSO

em conformidade com o item 7 do Edital e das Leis 
Federais n.° 10.520/2002 e 8.666/93, pelas razões de 
fato e de direito abaixo expostas.

I. DA TEMPESTIVIDADE

Ilustre Pregoeiro, conforme o item 7.3 do Edital, uma 
vez aceita intenção de Recurso, o proponente disporá do prazo de 03 dias para 
apresentação das respectivas Razões de Recurso.

Diante disso, resta comprovada a tempestividade das 
presentes razões, visto que, houve o aceite da intenção de recurso em 
11/08/2021 com expresso encerramento do prazo para às 17h45 dç dia 
16/08/2021. o
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II. DAS RAZÕES DO RECURSO

Emérito Pregoeiro, rogando-se a mais alta vênia, mas 

parece inconcebível que uma autarquia do quilate da GRAMADOTUR, 
reconhecida nacionalmente pelos eventos que organiza, ainda promova 
licitações sem requerimento de apresentação de planilha orçamentária 
detalhada de custos aos participantes.

Veja bem, ainda que não se olvide já haver sido 

encerrada a fase de impugnação do edital n.° 018/2021, não há como não se 
destacar que o mesmo vai na contramão do modelo adotado pela maioria das 
prefeituras municipais, órgãos e autarquias do estado,

Ora, tal edital além de não requerer dos participantes 

que apresentassem planilha de composição detalhada de custos, sequer indicou 
em qual convenção coletiva se baseou para registrar o valor de referência de R$ 
190,00 pela diária do vigia desarmado.

Assim, além de facilitar o registro de propostas 
totalmente inexequíveis pelos participantes, ainda não atende ao que prevê a Lei 
8.666/93 em seu art. 7o, § 2o, inc. II, conforme abaixo se demonstra:

§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando:

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade 
competente e disponível para exame dos interessados em 
participar do processo licitatório;

II - existir orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos unitários;

Isto pois, quis a lei garantir parâmetros claros e 
objetivos de julgamento, apresentando os licitantes toda a composição de custos 
do objeto, garantindo em especial, que o valor cobrirá as despesas 
trabalhistas e previdenciárias dos prestadores de serviço.
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inclusive, o TCU já se posicionou nesse sentido:

“Elaborar orçamentos estimados em planilhas de 
quantitativos e de preços unitários quando do lançamento 
das licitações, a fim de balizar o julgamento das propostas 
com os preços vigentes no mercado e de possibilitar a 
seleção da proposta mais vantajosa, de acordo com o art. 
2o do Regulamento de Licitações da entidade, SO mente 

dispensando-a, motivadamente, naquelas 

contratações em que a natureza do seu objeto 

torne inviável ou desnecessário tal detalhamento; 
(TCU, Acórdão n° 1.750/2014, Plenário.)

Neste mesmo diapasão é a posição do TCE-RS, 
conforme se demonstra exemplificativamente pela decisão abaixo colacionada:

2.7 SC Segurança Candia Ltda 2.7.1 Pregão Presencial n° 
281, de 25/11/2013 - Contrato n° 019/2014 para serviços 

de vigilância e portaria patrimonial. Ausência de 

planilha de custos pormenorizada, Infringência 

aos arts, 3o, caput, 7o, § 2o, inc, II, 40, § 2o, e 26, 
inc, III, todos da Lei 8,666/93 (fls, 1060/1062). 
(Processo: 002071-0200/14-0, Relator(a): Alexandre 
Postal, SEGUNDA CÂMARA, Julgado em 15/12/2016, 
Publicado em 16/03/2017, Boletim 283/2017).

Pois bem, presumindo-se que, de fato, o valor 
referência de R$ 190,00 foi calculado sobre a CCT n.° RS000689/2021 do 
SINVICXS, conforme apontou a planilha juntada pela empresa Águia Branca, a 

hora normal trabalhada do vigia desarmado (CBO 5174) é prevista em R$ 5,70, 
valor muito aquém dos R$ 3,50 por hora trabalhada, obtida pela divisão dos R$ 
85,00 pelas 24 horas registrados na proposta vencedora.

Equívoco esse que nasce já no registro do valor do 

salário normativo previsto para a categoria que é de R$ 1,254,00 e nfeo R$ 

1,065,00, conforme se demonstra abaixo:
/%
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VALORES DE UNIDADES SALARIAIS PARA AUXILIARES DE 
SERVIÇOS PATRIMONIAIS

VIGÊNCIA DA CLAUSULA; 01/02/2021 a 31/01/2022

Os empregados que desempenham as atividades de ASPs (auxiliares de serviços patrimoniais, auxiliares 
de segurança privada, porteiros, vigias, etc), os enquadrados na CBO 5174, deverão perceber, os seguintes 
valores unitários:

i'w3.mie.gov-&f.;S!srefT!3s.'m«iiacíof/ResumOíResymoVísuaraar?nrS^iC!tacao=í(tR0lü?<D6r202i

00.202* Mediador - Exírato Convenção Ccieiiva

Salário Normal 
Hora
Horas DSRF 
Adicional Noturno 
Hora

Salário Mês 220h
5,70 1.254,00
7,41 Hora Extra 50%

Adictonai de Risco/Ajuda de 
1,14 Custo 15%

8,55

188,10

(Pág. 08 - CCT n.° RS00Q689/2021)

PLANIIHA OE COMPOSIÇÃO DF CUSTOS £ FORMAÇÃO DE PREÇOS ]

]
PLANIIHA Dt COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO Of PREÇOS UNITÁRIOS

EMPRESA: IRINEU INARIO MARTINS & CIA ITOA 
CNPI: 13^31.625/0001-01 _

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade total a contratarTipo de Serviço Unidade de medida

Detalhamento dos Serviços: Custo relativo a um empregado da
categoria AUXILIAR DE SEGURANÇA , com jornada 

noturna de doze horas, de segunda a domingo, inclusive feriados, 
tom escala 12 * 36, perfazendo 

ISO horas de trabalho (220 horas salário mensal), 15 dias, 
conforme Tabela Salarial da Convenção 

Coletiva do SINViCXS/ftS

Posto de Trabalho 1

SIND. PROPIS. DOS VIG. EMP. DE EMPR. DE SEG. VIGIL, E DOSTRAB. EM SERV. VIG, ORG - SiNVOSSINDICATO
CONVENÇÃO COLETIVA N° RSOOQS62/2018CONVENÇÃO COLETIVA

DATA DA VIGÊNCIA 01/04/2021 A 31/03/2022
SAIÃRIO NORMATIVO R$ 1.302,40
CATEGORIA PROFISSIONAL CBO: 5174-20 - AUXILIAR DE SEGURANÇA

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (RS)
Salário-base R$ 1.065,60
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$) R$ 1.065,60

“Ser/a do interesse público a contratação 

de uma empresa que sequer consegue 

comprovar que arcará com os direitos 

trabalhistas e previdenciários de seus 

funcionários?”
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Outro ponto que há de se salientar é o Custo 
Operacional e o Lucro, registrados na planilha da empresa Águia Branca, 
de R$ 0,21 equivalendo a 0,01% !

Neste sentido, nos elucida o respeitado Prof. Jesse 
Torres sobre o preço inexequível, ou inviável, como prefere denominar:

“Preço inviável é aquele que sequer cobre o custo do 
produto, da obra ou do serviço. Inaceitável que empresa 
privada (que almeja sempre o lucro) possa cotar preço 
abaixo do custo, o que a levaria a arcar com prejuízo se 
saísse vencedora do certame, adjudicando-lhe o respectivo 
objeto. Tal fato, por incongruente com a razão de existir de 
todo empreendimento comercial ou industrial (o lucro),
conduz, necessariamente, à presunção de que a 
empresa que assim age está a abusar do poder 
econômico, com o fim de ganhar mercado 
ilegitimamente, 
competidores de menor porte. São hipóteses previstas 
na Lei n° 4.137, de 10.09.62, que regula a repressão ao 
abuso do poder econômico. (PEREIRA JÚNIOR, 2007, p. 
557-558). ”

inclusive asfixiando

Portanto, ante o exposto, requer-se que a decisão 
que declarou a proposta vencedora seja revogada e a Empresa Águia Branca 
seja desclassificada.

III. DOS PEDIDOS Isto posto, requer-se:

1. O acolhimento das presentes Razões Recursais, 
para o fim de que a decisão que declarou a 
proposta vencedora seja revogada e a proposta 
da Empresa Águia Branca reste desclassificada;

2. Alternativamente, que o certame seja anulado, a 
fim de que a GRAMADOTUR venha a licitar 
novamente, prestando informações sobre a 
montagem do valor de referência do serviço, bem
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como requerendo dos participantes planilha de 
custos orçamentários pormenorizada, a fim de 
comprovar a exequibilidade das propostas;

3. A manifestação expressa acerca dos pedidos 
formulados na presente petição, para, em sendo 
necessário, instruir a competente Representação 
ao TCE/RS, MP, sindicatos e à devida ação 
competente.

Confia a T. M. Camargo Ltda. no senso de justiça 

dessa Comissão de Licitação, bem como na capacitação técnica da equipe 

que lhe assessora.

Nestes termos, pede deferimento.

Gramado, 16 de agosto de 2021.

p.p. Vicente M. V. Pinto (OAB/RS 56.623}
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PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: T.M. CAMARGO VARELA E CIA LIDA, CNPJ-MF n.° 
11.750.649/0001-46, sediada na Rua Viação Férrea n° 100, Bairro 
Três Pinheiros - Gramado/RS, telefone (54) 3286-3340 e (54) 
99175-0259, E-mail: financeiro.infinitytm@gmail.com, neste ato 
representada por sua sócia administradora Sra. TANIA MARIA 
CAMARGO VARELA, brasileira, viúva, empresária, com RG n° 
1029401161, CPF n° 392691240/53, residente e domiciliada na 
Rua Evaristo Saturni da Silva, 462, Bairro Carniel, Gramado, RS, CEP 
95670-000, Telefone (54) 9-96798345.

OUTORGADO: VICENTE MENDONÇA DE VARGAS PINTO, brasileiro, casado, 
advogado, inscrito na OAB/RS n° 56.623, com escritório na Rua Cel. 
Theobald© Fleck, 63, Centro, Gramado, RS.

PODERES: Todos os poderes contidos na cláusula “ad-judicia”, mais os especiais 
de dar e receber quitação, transigir, acordar, desistir e firmar 
compromisso, retificar, representar o(s) outorgante(s) em Juízo ou 
extrajudicialmente em qualquer instância ou tribunal, podendo, ainda, 
substabelecer, com ou sem reservas de poderes, receber e dar 
quitação, fazer declarações, bem como qualquer medida preventiva ou 
preparatória na defesa de direitos, ainda, representa-la junto ao Edital 
do Pregão n° 018/2021, podendo dar lances, apresentar recursos, 
conferir e contestar documentos, formular propostas e praticar os 
demais atos inerentes ao certame, ainda, praticar todos os atos 
necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato, como se 
expressamente declarados fossem.

REPRESENTAR A OUTORGANTE NO PREGÃO N° 018/2019, JUNTO Â 
GRAMADOTUR

FINALIDADE:

Gramado, 13 de agosto de 2021.

Tâma Maria^Câtaiargo Varela 

OUTORGANTE

mailto:financeiro.infinitytm@gmail.com





