
 

BARZ SOLUÇÕES INTELIGENTES 
CNPJ 38.652.979/0001-55 

Av. Primavera, 28 - CEP: 94.960-505 – Jardim do Bosque 
Cachoeirinha – Rio Grande do Sul 
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E-mail: barz@barz.net.br 

 
À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO GRAMADOTUR 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação para 
atendimento ao Complexo Expogramado, conforme quantidades e descrições contidas neste projeto 
básico, pelo período de 12 (doze) meses, para a Autarquia Gramadotur. 
 
 
A empresa BARZ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA, inscrita no CNPJ n° 38.652.979/0001-55, 
estabelecida na Av. Primavera, 28 / 03, Jardim do Bosque, Cachoeirinha/RS, neste ato representada 
pelo (a) Sr.(a) Gabrielli dos Santos Manassi Antunes, portador (a) da Carteira de Identidade nº 
6066402907 e CPF: 028.766.970-09, Sócia Proprietária, devidamente qualificada no processo 
licitatório em epígrafe, vem, tempestivamente, por meio de seu representante legal, apresentar/interpor 
CONTRARRAZÕES, referente ao Recurso Administrativo da empresa: SCORPION SISTEMAS 
DE SEGURANCA LTDA - ME, que está solicitando a inabilitação da empresa BARZ SOLUÇÕES 
INTELIGENTES LTDA, declarada vencedora do certame e com fulcro no que prescreve o inciso 
XVIII, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002, pelos fundamentos expostos a seguir. 
 
1 – DOS FATOS: 
 
A empresa SCORPION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME irresignada com a declaração de 
vencedora da empresa BARZ no PE 47/2022, manifesta recurso nos seguintes termos: 
 
“Gostaríamos de apresentar razões de recurso quanto ao valor de vale transporte constar zerado na 
planilha da licitante vencedora. Mesmo que a empresa forneça transporte próprio, este valor deve ser 
informado no campo "Locomoção", no módulo 5, "Insumos diversos". A empresa, apesar de justificar 
que não terá o custo do vale transporte, não demonstrou em sua planilha aonde está previsto o custo 
que será absorvido pela empresa para o transporte de seu funcionário.” 
 
2- DO DIREITO: 
 
A recorrente SCORPION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA – ME esta equivocada quanto o 
quesito de vale transporte, segundo a jurisprudência do Tribunal de Contas da União as empresas que 
não cotarem o vale transporte em suas planilhas deverão apresentar justificativa afirmando que 
forneceram o transporte ao colaborador, isentando o órgão público de tal custo. 
 
A empresa BARZ apresentou justificativa, onde afirmou que caso o colaborador opte pelo VT a 
empresa BARZ irá fornecer, e ainda a empresa BARZ se comprometeu a fornecer o transporte ao 
colaborador que será alocado na prestação dos serviços. 
 
A não cotação em planilha de custos é permitido em lei, inclusive por decisões do Egrégio Tribunal de 
Contas da União e Tribunais de Contas Estaduais, que reconhecem que não há ilegalidade alguma em 
não cotar o VT em planilha e que a não cotação do VT não tem o condão de desclassificar a proposta 
da empresa arrematante. 



Av. Primavera, 28 

 
Importante destacar que no julgam
Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou que não houve nenhuma ilegalidade nas planilhas 
de custos apresentadas pela empresa 
apresentou JUSTIFICATIVA dizendo que forneceria
para se deslocar ao local de trabalho.
 
Destaca-se ainda o Decreto nº 95.247/1987
 
Art. 4° Está exonerado da obrigatoriedade do Vale
meios próprios ou contratados, em veículos adequados ao transporte coletivo, o deslocamento, 
residência-trabalho e vice-versa, de seus trabalhadores
 
Ou seja, se a empresa declarou
isentado a Gramadotur de tal custo, não há nenhuma
na lei. 
 
Frisa-se ainda que apresentamos o menor pr
licitação é a busca pelo menor preço, e a 
estando sua planilha plenamente 
 
3 – DO PEDIDO: 
 
Diante do exposto requer: 
 
a) seja INDEFERIDO o recurso administrativo da empresa SCO

declarou a empresa BARZ vencedora do pregão 47/2022, tendo em vista que apresentou 
justificativa quanto o vale transporte, inf
colaborador, isentando a Gramadotur de tal custo, o que é perm
TCU. 

b) Seja mantida a decisão que declarou a empresa BARZ vencedora
apresentamos o menor preço, que é o pri
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s pela empresa Master Vigilância onde a mesma zerou o vale transporte e 
USTIFICATIVA dizendo que forneceria o transporte aos colaboradores que necessitassem 

para se deslocar ao local de trabalho. 
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Está exonerado da obrigatoriedade do Vale-Transporte o empregador que proporcionar, por 
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u que irá fornecer o transporte para o deslocamento do trabalhador, 
isentado a Gramadotur de tal custo, não há nenhuma ilegalidade, estando a empresa BARZ amparada 

se ainda que apresentamos o menor preço a Gramadotur, e um dos principais propósitos da 
licitação é a busca pelo menor preço, e a empresa BARZ ofereceu a Gramadotur o menor preço, 

exeqüível. 

so administrativo da empresa SCORPION e seja mantida a decisão que 
resa BARZ vencedora do pregão 47/2022, tendo em vista que apresentou 

justificativa quanto o vale transporte, informando a Gramadotur que fornecer
colaborador, isentando a Gramadotur de tal custo, o que é permitido pela lei e jurisprudência do 

que declarou a empresa BARZ vencedora do certame, tendo em vista que 
apresentamos o menor preço, que é o principio basilar da licitação, a busca pelo menor preço.

Cachoeirinha/RS, 06 de julho de 2022. 

______________________________ 
BARZ SOLUÇÕES INTELIGENTES 

CNPJ 38.652.979/0001-55 
Gabrielli dos Santos Manassi Antunes 

Sócia Administradora 
CPF 028.766.970-09 RG 6066402907 
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