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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: Pregão Presencial n.°  13/2018 

RECORRENTE: Genesy - Vigilância e Segurança Patrimonial 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa GENESY - 
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL contra a sua desclassificação, no 
Pregão Presencial n° 13/2018, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial 
realizado por pessoal treinado e credenciado, através de vigilância armada, 
com fornecimento de mão de obra, uniforme, equipamentos de proteção 
individual - EPI - e demais equipamentos necessários à perfeita execução do 
serviço, nas dependências do CISAMUSEP em Maringá/PR, de acordo com as 
especificações, quantidades estimadas e condições estabelecidas no Edital e 
seus anexos. 

Examinando cada ponto discorrido na peça recursal da empresa Recorrente 
em confronto com as contrarrazões da Recorrida PROFORTE S/A 
TRANSPORTE DE VALORES, exponho abaixo as medidas adotadas e as 
ponderações formuladas que fundamentam esta decisão. 

DA ADMISSIBILIDADE 

Preliminarmente, cabe registrar que as peças foram interpostas 
tempestivamente, portanto, passa-se à análise do mérito da insurgência da 
Recorrente. 

DO RESUMO DAS RAZÕES APRESENTADAS 

A Recorrente, em síntese, alega que sua desclassificação não é legítima, visto 
que cumpriu exatamente o que previa o edital que rege o certame. No caso, a 
desclassificação decorreu do não atendimento do item 14.8 do edital que exigia 
a apresentação de memória de cálculo para demonstração de como a 
Concorrente chegou nos valores descritos na planilha de custos. No caso em 
exame a desclassificação se operou pelo fato de que a Recorrente não 
apresentou qualquer cálculo que se pudesse extrair como foram apurados os 
valores apresentados em sua planilha. 

Alega, ainda, que a exigência contida no referido item é desarrazoada ou inútil 
e não deveria estar no edital, visto que limita a concorrência. 

DO RESUMO DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS 

Foi apresentado contrarrazões pela empresa PROFORTE S/A TRANSPORTE 
DE VALORES, que rebate os argumentos apresentados pela Recorrente, num 
primeiro momento para dizer que a exigência não é desarrazoada e nem limita 
a competividade do certame. Num segundo momento fundamenta que a 
Recorrente efetivamente não cumpriu a exigência do Edital, pois, não 
apresentou a planilha de composição dos custos e que por isso sua 
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desàlassificação era devida. Alega, ainda, que a empresa não apresentou a 
exigência de possuir armas de acordo com a portaria n.° 992/DPF/MJ. 

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 

O recurso da Recorrente não merece prosperar vez que sua desclassificação 
foi baseada em não cumprimento de exigência contida no Edital, 
especificamente, no item 14.8, que ora se reproduz: 

14.8 - Memória de cálculo detalhada que contenha a 
metodologia e fórmulas adotadas pela licitante para obtenção 
dos valores para encargos, insumos e demais componentes da 
planilha de composição de custos e formação de preços dos 
postos de serviço envolvidos na contratação, podendo ser 
utilizado como modelo o Anexo X, devidamente preenchido 
com os valores especificados de cada cálculo da planilha, sob 
pena de desclassificação. 

A motivação do referido item é a possibilidade de averiguação, pela Entidade 
que licita, da correção dos valores apresentados na planilha de custos. 

No referido documento deveriam, as empresas concorrentes, colocarem as 
fórmulas, devidamente preenchidas, que possibilitariam chegar aos valores que 
formaram a proposta de preço apresentada. 

No caso em exame a Recorrente não cumpriu o item, pois, não apresentou as 
referidas memórias de cálculo, ou seja, não informou como chegou a tais 
valores, impossibilitando, assim, que a Entidade pudesse aferir a correção de 
sua proposta, em especial, na parte relativa aos encargos incidentes sobre a 
mão de obra a ser contratada. 

Frise-se que o documento apresentado não cumpre a exigência do Edital, vez 
que apenas se trata da reprodução na íntegra do modelo fornecido pela 
Entidade no Anexo X do Edital, estando claro no item 14.8 que o modelo em 
questão deveria ser preenchido com os valores especificados de cada cálculo 
da planilha, advertindo, ainda, que se assim não o fizesse, a concorrente seria 
passível de desclassificação. 

Assim sendo, a desclassificação foi devida, pois, o documento apresentado 
não estava de acordo com as exigências do edital. 

No que tange à alegação da exigência ser desarrazoada ou inútil, também não 
prospera tal entendimento, posto que em nenhum momento tal obrigação 
acarreta limitação na participação no certame. 

A exigência tem o condão de, apenas, tornar mais claro os critérios de 
avaliação dos valores lançados na planilha de custos, possibilitando, assim, à 
Entidade, a aferição da correção dos valores apresentados, coibindo a 
estipulação de valores arbitrários e excessivos, com flagrante intenção, 
portanto, de proteção do patrimônio público. 

Assim, os fundamentos apresentados não procedem e o recurso sob exame 
não merece ser acolhido. 
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DA DECISÃO DA PREGOEIRA 

Ante o exposto, analisada a peça recursal e tomando por base os princípios da 
legalidade, da ampla concorrência, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e da razoabilidade, considero IMPROCEDENTE o 
pedido formulado pela Recorrente GENESY - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 
PATRIMONIAL, mantendo sua desclassificação. 

A consideração superior, com fulcro no art. 109, § 40, da Lei n° 8.666/93. 

Maringá/PR, 26 de junho de 2018. 

RAFAELA KO A PETRULIO KUMAGAE 
PREGOEIRA 
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DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 

Ante o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório, bem como 
considerando os fatos apresentados e demais fundamentos, CONHEÇO do 
recurso e, no mérito: 

Nego provimento, acompanhando a fundamentação firmada pela 
Pregoeira, mantendo, assim, a desclassificação operada durante o certame. 

Publique-se, registre-se e intime-se. 

Maringá/PR, 26 de junho de 2018. 
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NIVEA CRISTINA DE PAIVASARRI 

DIRETORA ADMINISTRATIVA 
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