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DECISÃO ADMINISTRATIVA 
 

 

RECORRENTE: FORÇA ALERTA SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.  

RECORRIDA: WEIDER SEGURANÇA PRIVADA EIRELI. 

RECORRIDA: GLAD SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA EIRELI. 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2021 –  SESI/SENAI. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 016/2021 – SESI. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 015/2021 – SENAI. 

 

 

OBJETO: Registro de preços destinado à contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada, com fornecimento 

de mão de obra equipamentos e insumos, com o objetivo de atender as necessidades do 

SESI/SENAI - Departamento Regional da Paraíba. 

 

RECURSO. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO. 
EXAME PRELIMINAR A FASE DE LANCES VERBAIS. 
EXIGÊNCIA POSTERIOR A FASE DE LANCES. NÃO 
OBRIGATORIEDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. 
DESATENDIMENTO. PRECLUSÃO RECONHECIDA. NÃO 
CONHECIMENTO. 
 

 
I. DO RELATÓRIO. 

 
Trata-se de análise recursal relativo ao processo administrativo do Pregão 

Presencial Nº. 021/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada, para atendimento 

às unidades do SESI/SENAI - Departamento Regional da Paraíba. 

A Sessão Pública de abertura das propostas fora realizada no dia 29 de abril de 

2021, sendo o ato suspenso pela Comissão de Licitação, com vista a proceder com a 

análise minuciosa das planilhas de composição de custos e demais aspectos das 

propostas de preços apresentas pelas licitantes. 

http://www.sesipb.org.br/
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Ato contínuo, a Sessão fora retomada em 07 de julho de 2021, após o julgamento 

e acolhimento dos pedidos de reconsideração propostos pelas empresas FORÇA 

ALERTA SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA e ARESPB 

SEGURANÇA PRIVADA EIRELI EPP, foram classificadas para a fase de lances verbais 

as empresas: 1. GLAD SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, 2. EMVIPOL 

EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, 3. WEIDER SEGURANÇA PRIVADA 

EIRELI, 4. FORÇA ALERTA SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA e 5. 

ARESPB SEGURANÇA PRIVADA EIRELI EPP. 

Decorrida a fase de lances verbais, foram ao final classificadas com as melhores 

propostas as empresas GLAD SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA EIRELI e 

WEIDER SEGURANÇA PRIVADA EIRELI. 

Em seguida, foram abertos os documentos relativos a habilitação, de modo que 

após análise dos documentos apresentados pelas empresas vencedoras na fase 

anterior, a Comissão de Licitação, de acordo com o que estabelece o Edital, consagrou 

habilitadas e vencedoras do certame as empresas GLAD SERVIÇO DE SEGURANÇA 

PRIVADA EIRELI e WEIDER SEGURANÇA PRIVADA EIRELI. 

Irresignada, a FORÇA ALERTA SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES 

LTDA interpôs recurso administrativo obsecrando em seus fundamentos motivos da fase 

de classificação e não da fase habilitatória, sob pálio de que as empresas GLAD 

SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA EIRELI e WEIDER SEGURANÇA PRIVADA 

EIRELI não teriam apresentado planilha de composição de custos referentes aos lances 

verbais, assim como o valor proposto na fase de lances seria inexequível, tendo em vista 

a incompatibilidade do valor ofertado com os valores de mercado.  

É, em epítome, o que basta à guisa de relatório.  

    Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a DECIDIR. 

 
II. DO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. 

 
Em juízo de admissibilidade do Recurso Administrativo apresentado pela empresa 

FORÇA ALERTA SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, depreende-se 

que o recurso fora interposto com inobservância ao procedimento estabelecido no Edital, 

em especial, quanto aos pressupostos de admissibilidade, sob pena de ser considerada 

preclusa a matéria do exame de mérito. 

http://www.sesipb.org.br/
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Com efeito, de acordo com o que prescreve o Edital o recurso deverá ser 

encaminhado em vias originais, assinadas e com firma reconhecida pelos Correios à 

Comissão de Licitação, até o término do prazo legal. 

Não obstante, a empresa Recorrente encaminhou à Comissão de Licitação 

recurso administrativo em manifesto desatendimento aos requisitos procedimentais 

disposto no Edital de Licitação, tendo em vista que não encaminhou as vias originais, 

assinadas e com firma reconhecida via correios dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, 

sendo, portanto, considerada as razões invocadas em sua peça preclusa. 

Dito isto, o recurso interposto pela empresa FORÇA ALERTA SEGURANÇA E 

TRANSPORTE DE VALORES LTDA não reuniu os pressupostos recursais previstos no 

Edital do Pregão Presencial Nº. 021/2021 – SESI/SENAI/DR/PB, devendo, pois ser 

INADMITIDO. 

No mais, diante desta inobservância ao procedimento recursal previsto no 

instrumento convocatório, torna-se prejudicado o juízo do mérito recursal (delibação), 

motivo pelo qual dispensamos a sua análise das arguições meritórias.   

Todavia, para fins de fixação de entendimento quanto as matérias de direito 

guerreadas no recurso administrativo interposto, passaremos apenas por amor ao 

debate, a apreciar as razões aduzidas no mérito da peça de inconformismo em respeito 

a matéria vergastada e para manutenção do Decisum.  

 

III. DO MÉRITO. 

 Prima facie, convém destacar que, embora o recurso interposto pela empresa 

FORÇA ALERTA SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA não deva ser 

conhecido em juízo de admissibilidade, torna-se necessário adentrar nas matérias de 

mérito aduzidas pela referida empresa para fins meramente de fixação de entendimento. 

Infere-se das razões recursais que a empresa Recorrente questiona o 

procedimento adotado pela Comissão de Licitação do SESI/DR/PB e SENAI/DR/PB que 

declarou vencedora na fase de laces verbais as empresas GLAD SERVIÇO DE 

SEGURANÇA PRIVADA EIRELI e WEIDER SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, sob pálio 

de que deveria ter sido exigida a planilha de composição de preços específica do preço 

na fase verbal. 

http://www.sesipb.org.br/
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Ocorre, que o Edital de Licitação somente exige a apresentação de planilha de 

composição de custos no momento de apresentação das propostas, de modo que são 

submetidas antecipadamente a exame de conformidade financeira, a fim de perscrutar a 

adequação de aplicabilidade das alíquotas para fins de validação. 

 

7.4 - O Pregoeiro e sua equipe de apoio realizarão os 
procedimentos iniciais pertinentes, com respeito ao: 
7.4.1 - Credenciamento dos representantes legais das 
proponentes interessadas em participar deste Pregão; 
7.4.2 - Recebimento dos envelopes nº. 1 - Proposta de Preços 
e nº. 2 - Documentação de Habilitação; 
7.4.3 - Abertura, verificação da conformidade e rubrica dos 
documentos apresentados no envelope nº. 1; 
(...) 

7.6 - O Pregoeiro classificará para a fase de lances a 
proponente autora da proposta de menor preço, dentro do 
critério de julgamento apontado no ANEXO II, e todas aquelas 
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 
superiores em até 15% (quinze por cento) em relação à de 
menor preço. 

 
Depreende-se, portanto, dos dispositivos editalícios supratranscritos, que para 

participação na fase de lance não se faz necessário a apresentação de planilha de custo 

ou proposta escrita, uma vez que os lances deverão ser ofertados de maneira verbal, 

sendo, no entanto, a exigência de proposta escrita adstrita a fase inicial de abertura de 

envelopes para classificação das propostas para fase de lances. 

A propósito, o Regulamento de Licitações e Contratos não estabelece como 

critério de classificação na fase de lances a apresentação de posposta escrita e planilha 

de composição de custos, senão vejamos: 

Art. 20. O julgamento do pregão presencial observará o 
seguinte procedimento: 
I) abertura dos envelopes contendo as propostas de preço dos 
licitantes, dentro dos quais deverá constar a prova de sua 
representação ou instrumento de procuração que autorize seu 
preposto a participar do pregão, desclassificando-se aquelas 
que não atendam as demais condições definidas no 
instrumento convocatório; 
II) classificação para a fase de lances verbais da proposta de 
menor preço e daquelas que não excedam a 15% (quinze por 
cento) de seu valor; 
(...) 
IX) realizada a classificação das propostas escritas pela 
comissão de licitação, terá início a fase de apresentação de 
lances verbais, observando-se: 
 

http://www.sesipb.org.br/
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Os ensinamentos da doutrinadora JULIETA MENDES LOPES VARESCHINI, 

pontifica que: 

Encerrada a fase de lances, deve-se aferir a exequibilidade da 
proposta classificada em primeiro lugar. Com efeito, consoante 
já asseverado, no pregão, a análise da aceitabilidade das 
propostas é dividida em dois momentos: primeiro, verifica-se 
o atendimento quanto às especificações do objeto e das 
formalidades previstas no edital, para, após a fase de lances, 
constatar a exequibilidade da oferta classificada em primeiro 
lugar. 

 

De outro vértice, percebe-se dos autos deste procedimento que os preços entre 

os licitantes não estavam discrepantes ou e queda acentuada ao ponto de levantar 

qualquer indício de inexequibilidade. 

A distância entre os preços apresentados entre o vencedor e os demais 

classificados estavam dentro  de um nível de conformidade e equivalência de 

precificação que não dava margem, tampouco albergava espaço para qualquer 

questionamento quanto a inexecução do serviço.   

Nota-se, ainda, que o critério objetivo de julgamento da exequibilidade das 

propostas verbais apresentada na fase de lance será de acordo com o Item 9.7 do Edital 

de Licitação, que estabelece: 

9.7 - Serão validados para efeito de deferimento pela Comissão 
de Licitação, os itens cujos valores estejam dentro da média do 
órgão, salvo para as Empresas que participaram do processo 
de cotação onde será considerado o menor valor apresentado 
pelo Proponente. 

 

Portanto, não merece reparo a decisão da Comissão de Licitação em declarar as 

empresas WEIDER SEGURANÇA PRIVADA EIRELI e GLAD SERVIÇO DE 

SEGURANÇA PRIVADA EIRELI como vencedoras do certame, tendo em vista que a 

face de lances, conforme regras contidas no Edital, não exige a apresentação de 

proposta escrita e planilha de composição de custos posterior a este procedimento. 

Neste diapasão, não se pode criar regras, impor condições ou ainda, estabelecer 

critérios não arvorados pelo instrumento convocatório, que impeçam ou obstem a 

participação daqueles que apresentaram os menores preços no processo licitatório e 

atenderam a todas as disposições por instrumento exigido, sob pena de incorrer em burla 

ao processo licitatório por ausência de previsão legal. 

 Em arremate final, o processo licitatório é disciplinado por fases, de modo que 

cada uma delas possui uma processualística própria a cada etapa, logo requerer a 

http://www.sesipb.org.br/
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desclassificação em fase de habilitação, não se apresenta do ponto de vista técnico-

processual adequado, uma vez que o momento processual restou superado pela 

preclusão lógica e não há matéria de nulidade a ser apreciada.  

 
IV. DECISÃO.  

 
Ante a todo exposto, por tudo que consta no caderno processual, NÃO 

CONHECEMOS do Recurso Administrativo interposto pela empresa FORÇA ALERTA 

SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, porém não deixamos de apreciar 

o mérito da demanda, ainda que improcedente, em respeito ao Recorrente e ao Direito. 

Por derradeiro, mantemos inalterada a decisão e os atos praticados pela 

Comissão de Licitação e declaramos como vencedores do certame licitatório as 

empresas WEIDER SEGURANÇA PRIVADA EIRELI e GLAD SERVIÇO DE 

SEGURANÇA PRIVADA EIRELI. 

 

 É a decisão. 

 

 Publique-se. 

Campina Grande/PB, em 13 de julho de 2021. 

 

 

FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA  

Diretor Regional do SESI/DR/PB 

EULER DE SOUZA SALES  

Diretor Regional do SENAI/PB 
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