
AO  
ILUSTRÍSSIMO SENHOR, PREGOEIRO DA AUTARQUIA, MUNICIPAL DE 
TURISMO - GRAMADOTUR 
REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO 047/2022  

 

SCORPION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. - ME, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 15.483.705/0001-84, sediada à Rua Pingo de Ouro n° 1070, Bairro 
Várzea Grande, cidade de Gramado/RS, CEP: 95.670-000, vêm apresentar 
RECURSO ADMINISTRATIVO, que faz nos seguintes termos: 

 

1. TEMPESTIVIDADE 

1.1. Preliminarmente, observamos que nos termos do art. 4°, inc. XVIII, da Lei n° 
10.520/2002, cabe recurso administrativo após a declaração do vencedor da 
licitação no prazo de 03 (três) dias úteis, caso tenha o recorrente manifestado 
sua intenção de recorrer consignado em Ata, como assim o fez o representante 
da empresa recorrente.  

 

2. DA MOTIVAÇÃO DO RECURSO 

2.1. Trata-se de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é a 
contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação 
para atendimento ao Complexo Expogramado, pelo período de 12 (doze) meses, 
para a Autarquia Gramadotur. 
 
2.2. Após a fase de lances, análises de planilhas de propostas, e análise 
documental, restou como habilitada a empresa BARZ SOLUCOES 
INTELIGENTES LTDA, contudo, a planilha apresentada pela empresa em 
questão não traz todos os elementos necessários a comprovação da 
exequibilidade de sua proposta, como cabalmente restará demonstrado na 
presente peça recursal. 

 

3. SÍNTESE DOS FATOS 

3.1. A empresa em questão, BARZ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA, ao ser 
convocada para a apresentação da planilha de custos, conforme previsto no item 
5.17.2 do Edital, prontamente apresentou suas planilhas de custos em 
conformidade com o valor do último lance ofertado, contudo, no campo 2.3 “A”, 
Submódulo “Benefícios mensais e diários”, relativo ao Vale Transporte, o campo 
apresentou valor zerado, indicando uma justificativa ao final da planilha. Na 
justificativa apresentada, a empresa alega que zerou o custo do vale transporte, 
tendo em vista que fornecerá transporte próprio ao funcionário, isentando a 
Contratante destes custos. 



3.2. O direito do empregado ao vale transporte é assegurado pela Lei n° 
7.418/85, com a alteração da Lei n° 7.619/87, e constitui-se no benefício que o 
empregador antecipará ao empregado para uso efetivo em custos de 
deslocamento no percurso compreendido de sua residência ao trabalho e vice-
versa. Este é um benefício obrigatório a ser dado a todo empregado que utilize 
transporte coletivo, não existindo determinação legal de distância mínima para 
que seja obrigatório o fornecimento do vale transporte. Conforme dispõe o 
parágrafo único do artigo 4º da Lei em comento, a concessão do vale transporte 
autoriza o empregador a deduzir, mensalmente, do empregado que exercer o 
respectivo direito, o valor da parcela equivalente a 6% (seis por cento) do seu 
salário básico ou vencimento, cabendo ao empregador o excedente da parcela 
referida: 

“Art. 4º – A concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo 
empregador dos Vales-transportes necessários aos deslocamentos do 
trabalhador no percurso residência – trabalho e vice-versa, no serviço de 
transporte que melhor se adequar.  

Parágrafo único – O empregador participará dos gastos de deslocamento do 
trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis 
por cento) de seu salário básico.” 

Outrossim, estará desobrigado de oferecer o vale transporte, o empregador 
que fornece condução própria ou contratada para o empregado se deslocar 
de sua casa até o ambiente de trabalho e vice-versa, conforme dispõe o 
artigo 8º da Lei n° 7.418/85: 

"Art. 8º – Asseguram-se os benefícios desta Lei ao empregador que 
proporcionar, por meios próprios ou contratados, em veículos adequados ao 
transporte coletivo, o deslocamento integral de seus trabalhadores." 

Diante da Legislação acima relacionada, podemos concluir que não há nenhuma 
vedação a empresa em fornecer transporte próprio, pois, desta forma, também 
estará cumprindo com as exigências contidas no dispositivo legal. 

3.3 Destarte, mesmo procedendo com o fornecimento do transporte, a empresa 
deverá obrigatoriamente apresentar em sua planilha de custos, o valor que irá 
despender para o cumprimento de tal obrigação. A própria planilha apresenta 
campo próprio para tal descrição, o qual está relacionado no Módulo 5, “Insumos 
diversos”, item “B”, “Locomoção”. Este campo é destinado justamente para que 
a proponente apresente os custos de locomoção diversos que ocorrerão em seu 
contrato. Tal previsão não ocorreu, uma vez que o campo também apresentou 
valor zero. 

3.4 Ainda, mesmo que a empresa Proponente alegue que inseriu o valor da 
locomoção no campo “Custos Indiretos”, tal valor se mostra irrisório para o 
cumprimento das obrigações com transporte, pois o valor constante no campo 
ficou em R$ 15,71, no caso, valor mensal. Tal valor mal cobre o custo da compra 
de 2 (dois) litros de combustível, quantidade insuficiente para a condução de um 
veículo para esta finalidade, durante um mês inteiro. O órgão contratante não 



pode limitar-se a aceitação de uma simples justificativa ao final da planilha de 
preços, alegando a proponente que arcará com os custos do transporte, sem ao 
menos demonstrar como arcará com estes custos. Aliás, a iniciativa da inclusão 
da planilha de preços pelo TCU junto aos processos licitatórios é justamente para 
que as empresas consigam comprovar, de forma prática e objetiva, que o preço 
proposto possui a devida exequibilidade, e que o contrato de prestação de 
serviços não sofrerá nenhum impacto durante a sua realização. No caso em 
questão, não foi alcançado tal objetivo, pois a empresa não conseguiu 
demonstrar se o valor recebido será suficientemente viável para arcar com todos 
os seus custos. Além disto, não traz segurança a Contratante, podendo esta 
sofrer com eventuais reclamatórias trabalhistas de forma solidária, pelo 
descumprimento de benefícios que não foram observados pela empresa 
Contratada. 

3.5 O edital de abertura do presente processo é claro quanto à composição do 
preço final, trazendo em seu item 4.3.3 a seguinte descrição: 

“4.3.3. O preço proposto, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 
deverá ser completo, abrangendo todos os tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), prestação do serviço, 
fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, administração, lucros, 
equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal, translado, 
seguro pessoal do pessoal utilizado nos serviços contra riscos de acidente de 
trabalho, cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e 
previdenciária impõe ao empregador e qualquer despesa acessória e/ou 
necessária, não especificada no Edital.” 
 
3.6 Ademais, cabe ressaltar também, que há um modelo de planilha a ser 
seguido, que deve ser observado em diversos aspectos, para que o processo 
atenda ao princípio da isonomia entre os participantes. Se a planilha de preço 
proposta pela administração não deve ser seguida em suas informações 
básicas, se faz desnecessária a presença dela anexada ao processo. Esse fato 
viola o princípio do julgamento objetivo, que assegura a todos os participantes 
da licitação, que o julgamento de suas propostas será realizado dentro dos 
parâmetros previstos no Edital, o que trará a segurança necessária para que se 
tenha uma isonomia entre eles. Sobre o princípio do julgamento objetivo, 
oportuno observarmos o que preleciona o notável catedrático das licitações 
Jessé Torres Pereira Junior, na sua obra basilar “Comentários à Lei das 
Licitações e Contratações da Administração Pública” (6ª ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003): 
“o (princípio) do julgamento objetivo atrela a Administração, na apreciação das 
propostas, aos critérios de aferição previamente definidos no edital ou carta-
convite, com o fim de evitar que o julgamento se faça segundo critérios 
desconhecidos pelos licitantes, ao alvedrio da subjetividade pessoal do julgador; 
o art. 45 ilustra o propósito do princípio ao estatuir que "O julgamento das 
propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo 
convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios 
previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores 



exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos 
licitantes e pelos órgãos de controle." (p. 55 - nosso o parênteses). 

Ao classificar a proposta em questão, sem a devida previsão dos custos relativos 
ao transporte do funcionário contratado, feriu-se também o princípio da 
ISONOMIA, que determina que a Administração deverá tratar todos os licitantes 
de maneira igual e vem estampado no art. 3ª da Lei nº 8.666/93, juntamente com 
outros princípios: 
“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” 
A fim de garantir a ISONOMIA, o já citado art. 41, da Lei nº 8.666/93, determina 
que o Administrador atue de forma estritamente vinculada às regras do Edital: 
“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, 
ao qual se acha estritamente vinculada.”  
Oportuno apresentar novamente os ensinamentos do mestre Marçal Justen 
Filho, que professa com profunda sabedoria, ao comentar o art. 41 da Lei nº 
8.666/93: 
“1) Natureza Vinculativa do Ato Convocatório 
O instrumento convocatório (seja edital, seja convite) cristaliza a competência 
discricionária da Administração, que se vincula a seus termos. Conjugando a 
regra do art. 41 com aquela do art. 4°, pode-se afirmar a estrita vinculação da 
Administração ao edital, seja quanto a regras de fundo quanto àquelas de 
procedimento. Sob um certo ângulo, o edital é o fundamento de validade dos 
atos praticados no curso da licitação, na acepção de que a desconformidade 
entre o edital e os atos administrativos praticados no curso da licitação se resolve 
pela invalidade destes últimos. Ao descumprir normas constantes do edital, a 
Administração Pública frustra a própria razão de ser da licitação. Viola os 
princípios norteadores da atividade administrativa, tais como a legalidade, a 
moralidade, a isonomia. O descumprimento a qualquer regra do edital deverá ser 
reprimido, inclusive através dos instrumentos de controle interno da 
Administração Pública. Nem mesmo o vício do edital justifica pretensão de 
ignorar a disciplina por ele veiculada. Se a Administração reputar viciadas ou 
inadequadas as regras contidas no edital, não lhe é facultado pura e 
simplesmente ignorá-las ou alterá-las. Verificando a nulidade ou a 
inconveniência dos termos do edital, a Administração poderá valer-se de suas 
faculdades para desfazimento dos atos administrativos. Porém, isso acarretará 
necessariamente o refazimento do edital, com invalidação do procedimento 
licitatório já desenvolvido. Deverá ser reiniciado o procedimento licitatório 
(inclusive com novas publicações pela imprensa). Ter-se-á, na verdade, novo 
procedimento licitatório. Esse princípio foi expressamente consagrado no art. 21, 
§ 4°, da Lei n° 8.666. O descumprimento às regras do edital acarreta a nulidade 
dos atos infringentes. A extensão do vício, contudo, dependerá da análise do 
caso concreto. A nulidade de um ato, no curso da licitação, dificilmente reduz 
seus efeitos a apenas o ato viciado. A natureza procedimental da licitação 
acarreta um vínculo de sucessividade entre as diversas fases e os diversos atos 
que se sucedem no tempo. Como regra, os atos anteriores definem e 
condicionam os atos posteriores. Em um procedimento, cada fase pode, 



teoricamente, desenvolver-se de diferentes formas e em diversas circunstâncias. 
A definição concreta de como os fatos se passarão efetiva-se em cada caso 
concreto, tendo em vista os fatos antecedentes. Caracteriza-se uma espécie de 
relação de causa e efeito entre os atos posteriores e os anteriores. O vício de 
um ato contamina os que a ele sucedem, desde que por ele sejam 
condicionados. Mas a nulidade não produz, como regra, efeito sobre os atos 
antecedentes. Isso permite afirmar que, quanto mais antecedente (no curso da 
licitação) seja o ato viciado, tanto mais extensa será a série de atos 
contaminados pelo vício. A nulidade do edital acarreta a necessidade de seu 
refazimento. Logo, todos os atos posteriores perderão seu fundamento de 
validade. Mas a nulidade da decisão que julga as propostas não acarreta vício 
do edital nem da decisão que decide a fase de habilitação. Eventualmente, 
porém, o vício de um ato no curso da licitação poderá prejudicar inexoravelmente 
a própria licitação. Muito embora os atos anteriores fossem válidos, tornar-se-á 
necessário renovar sua prática. Esse efeito não deriva propriamente do vício do 
ato, mas da conjugação dos efeitos do vício aos princípios norteadores da 
licitação. A declaração da nulidade do julgamento da habilitação pode, 
eventualmente, acarretar a necessidade de reiniciar a licitação. Isso ocorrerá 
quando já tenham sido abertos os envelopes de propostas. O princípio do sigilo 
exige, nas concorrências, que somente sejam abertos os envelopes dos 
licitantes habilitados. A renovação do julgamento da habilitação não pode se 
fazer com o conhecimento público do conteúdo das propostas. Como o sigilo, 
uma vez rompido, não pode ser refeito, a única solução será reiniciar a licitação.” 
O princípio da ISONOMIA, não só nas licitações, mas em todos os atos da 
Administração Pública, é requisito essencial para sua validação, pois a sua não 
observância nega o propósito de todas as leis, que visam à garantia e à 
segurança jurídica. Sobre essa matéria, pedimos vênia para trazer à colação, os 
ensinamentos do inquestionável mestre do Direito Administrativo, Hely Lopes 
Meirelles, que nos ensina que: 
“Igualdade entre os licitantes: a igualdade entre os licitantes é principio impeditivo 
da discriminação entre os participantes do certame, quer através de clausulas 
que, no edital, favoreçam uns em detrimento de outros, que mediante 
julgamento, que desiguale os iguais ou iguale os desiguais. 
O desatendimento a esse principio constitui a forma mais insidiosa de desvio de 
poder, com que a Administração quebra a isonomia entre os licitantes, razão pela 
qual o Judiciário tem anulados editais e julgamentos em que se descobre a 
perseguição ou favoritismo administrativo, sem nenhum objetivo ou vantagem de 
interesse público”.  
 

4. DO PEDIDO 
 
4.1. Diante de todas as razões acima expostas, solicitamos respeitosamente a 
desclassificação da empresa ao certame, uma vez que restou demonstrado que 
a Recorrida não demonstrou com clareza a exequibilidade de sua proposta, por 
não comprovar de que forma arcará com as despesas de locomoção de seus 
colaboradores. É o que se requer, nova análise da planilha de custos, com a 
definitiva desclassificação da licitante, sob pena, caso contrário, de criar vício 
insanável para processos futuros e já passados. 



4.2. Contudo, caso, ainda assim, não seja reconsiderada a decisão ora discutida, 
requer a remessa do recurso à apreciação da autoridade hierarquicamente 
superior, para os fins de direito, conforme prevê o parágrafo 4º. do artigo 109 da 
Lei Federal 8.666/93, como também faremos o uso da prerrogativa constante no 
parágrafo 1º, do artigo 113 da supracitada Lei. Requerimentos estes que se faz 
por respeito ao princípio legal, pois temos absoluta convicção que não se farão 
necessários. 

 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Gramado/RS, 04 de julho de 2022. 

 

 

SCORPION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. - ME 
SALETE KUBIAK 

SÓCIO ADMINISTRADOR 
CPF: 697.712.279-04 

RG: 3106525292 
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