
 FORÇA ALERTA 
SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES                  Av. Pres. Epitácio Pessoa, 1839, Bairro dos Estados - João Pessoa - PB 

          Atendimento: 0800 556 1700 - C.N.P.J/MF: 10.446.347/0001-16                                
  E-mail: comercial3@grupoalertasv.com.br 

 
Ao 
Serviço Social da Indústria, Departamento Regional da Paraíba - SESI PB 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional da Paraíba -SENAI PB 
Pregão Nº 021/2021 – Processo Adm. SESI Nº 016/2021 e Processo Adm. SENAI Nº 015/2021 
 
 

PARAÍBA - Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1839, Bairro dos Estados - João Pessoa - (83) 3224-6581 
PARAÍBA - Rua Estelita Cruz, 221, Alto Branco - Campina Grande - (83) 3341-1700 
RIO GRANDE DO NORTE - Av. Lima e Silva, 1453, Lagoa Nova - Natal - (84) 3302-0718 
PERNAMBUCO - Rua Tabira, 121, Boa Vista - Recife - (81) 3439-3528 
SERGIPE – Tv. Pedro Garcia Moreno Neto, 50, Inácio Barbosa, Aracaju       
Central de Atendimento 24 horas - 0800 556 1700 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SESI-PB e SENAI-PB. 

 

 

 

PREGÃO Nº. 021/2021  

 

 

Com os cordiais cumprimentos de estilo, a empresa  FORÇA ALERTA SEGURANÇA E TRANSPORTE 

DE VALORES LTDA, já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, por seu procurador, vem, à 

presença de Vossa Senhoria, com a devida vênia, nos termos do item 10.4, do edital, apresentar 

RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão da douta a Comissão de Licitação que considerou 

HABILITADAS e VENCEDORAS do presente certame as empresas GLAD SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA 

EIRELI e WEIDER SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, conforme fatos a seguir descritos: 

 

I – DOS FATOS. 

 

A empresa FORÇA ALERTA participou da disputa do Pregão em tela, o qual tem como objeto a 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e 

desarmada, cconforme condições definidas em edital.  

 

 No ato de abertura dos envelopes das propostas iniciais de preços e formação de custos, a 

Comissão de Licitação decidiu pela desclassificação sumária da empresa FORÇA ALERTA sob argumento 

de que esta supostamente havia descumprido o item “2 letra b” do ANEXO II do edital.  

 

A Comissão entendeu que a recorrente não havia comprovado as alíquotas utilizadas para 

justificar os valores contidos na planilha de composição de custos, cuja análise técnica da Comissão 

tomou como parâmetros encargos previstos em norma coletiva. Vejamos: 
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Irresignada, a peticionante apresentou PPEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, informando que o edital 

não exigiu das empresas competidoras que elaborassem seu preço de acordo com os encargos de 

convenção coletiva, razão pela qual a sua desclassificação sumária contrariaria o próprio edital.  

  

 Acontece que, em Sessão ocorrida no dia 07/07/2021, a presente Comissão de Licitação deferiu 

o pedido de reconsideração apresentado pela recorrente e a classificou para fase de envio de lances.  

 

 Ao findar a fase de envio de lances, a Comissão de Licitação declarou HABILITADAS e 

VENCEDORAS do presente certame as empresas GLAD SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA EIRELI e 

WEIDER SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, conforme atesta-se da ata inclusa. 

 

 Ademais, as empresas supracitadas não poderiam ser declaradas vencedoras, uma vez que 

ambas as licitantes não atenderam ao requisito previsto no item “2 letras ‘a’ e ‘b’ do ANEXO II do edital, 

pois, nnão apresentaram planilha de composição de custos em relação ao último lance ofertado, tal fato 

enseja motivo de inabilitação, conforme regra disposta no item 4.2 do ANEXO II do edital.  

 

 Assim, o presente recurso é interposto dentro do prazo conferido no edital, motivo pelo qual, 

requer a Vossa Senhoria, seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, para, no mérito, declarar 
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DESCLASSIFICADAS as empresas GLAD SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA EIRELI e WEIDER SEGURANÇA 

PRIVADA EIRELI, pelos motivos a seguir expostos. 

 

II – DO MÉRITO. 

 

II -1. DO DESCUMPRIMENTO AO ITEM 2 ‘A’ E ‘B’ DO ANEXO II DO EDITAL. 

 

 Conforme mencionado anteriormente, as empresas declaradas vencedoras da disputa 

descumpriram o item “2 letras ‘a’ e ‘b’ do ANEXO II do edital, no momento em que permaneceram 

inerte quanto ao envio de planilha de composição de custos em relação ao último lance ofertado em 

cada lote, cujo fato caracteriza significativa insegurança jurídica na contratação e iminente prejuízo à 

entidade contratante.  

 

 O item 2 do ANEXO II do edital estabelece a necessidade de envio de ddocumentos 

complementares para proposta comercial, senão vejamos: 

 

2. Requisitos complementares para proposta comercial  

 

a) As empresas proponentes deverão apresentar junto a sua proposta de preços planilha de composição de 

custos unitários, referente a cada lote cotado, com todo o detalhamento dos encargos de natureza 

tributária e das despesas relacionadas à prestação de serviços, de forma escrita para justificar o preço 

apresentado, para efeito de análise de conformidade e exequibilidade pela Comissão Técnica.  

 

b) A planilha de composição de custos deverá seguir um padrão que ficará a critério das empresas 

proponentes, na qual devem ser considerados todos os encargos de natureza obrigatória, sob pena de 

desclassificação da proposta apresentada.  

 

c) As empresas proponentes deverão apresentar junto às suas propostas comerciais declaração de 

enquadramento tributário ao qual estão vinculadas, ou seja, se optantes do Regime Simples Nacional ou 

outro tipo de regime, sob pena de desclassificação da proposta apresentada.  
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 Embora as licitantes tenham enviado planilha de composição de custos no envelope que 

continha a proposta comercial inicial, entretanto, após a oferta dos últimos lances, ambas as empresas 

deixaram de observar o requisito previsto no item “2 letras ‘a’ e ‘b’ do ANEXO II do edital.  

 

 O edital é extremamente especifico ao definir que a nnão apresentação dos documentos 

complementares (planilhas de composição de custos) é motivo de inabilitação do licitante. Eis o teor do 

item 4.2 do ANEXO II do edital: 

 

4.2 A não apresentação dos requisitos complementares da habilitação inabilitará o licitante  

 

 Ademais, o edital preceitua que as propostas que forem apresentadas em discordância com o 

edital serão desclassificadas, consoante redação do item 5.7 do edital, que assim dispõe: 

 

5.7 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e Anexos, sejam 

omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou o regular 

andamento do futuro contrato, e, ainda, as que apresentem valores unitários simbólicos ou irrisórios, de 

valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis no seu todo. 

 

 In casu, aalém de caracterizar ofensa ao próprio edital, a decisão que declarou as empresas 

recorridas vencedoras do presente Pregão se trata de flagrante dano à entidade contratante, uma vez 

que, as licitantes não disponibilizaram planilha de composição de custos em relação aos últimos lances 

ofertados em cada lote, levando ao entendimento de que as referidas competidoras poderão não 

cumprir tais obrigações trabalhistas, tributária, previdenciária ou fiscal ao argumento de que tal custo 

não fora individualmente cotado na proposta comercial. 

 

  Assim, como analogia ao art. 41 da Lei 8.666/93, compreendemos que a entidade licitadora é 

tão vinculada as cláusulas do edital quanto as próprias licitantes, razão pela qual está, com a devida 

vênia, obrigada a desclassificar as empresas recorridas tendo em vista o descumprimento ao edital. 
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ART. 41.  A ADMINISTRAÇÃO NÃO PODE DESCUMPRIR AS NORMAS E CONDIÇÕES DO EDITAL, AO QUAL SE 

ACHA ESTRITAMENTE VINCULADA. 

 

Em sede de doutrina, preceitua JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO (Manual de Direito 

Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 246): 

 

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. SSignifica que as 

regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é 

respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. 

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, 

além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E sse evita, finalmente, qualquer 

brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. 

Se o instrumento de convocação, normalmente o edital tiver falha, pode ser corrigido, desde que 

oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem 

a ela. 

Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar 

o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites 

estabelecidos. EEm tais hipóteses, deve dar-se a desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 48, I, 

do Estatuto. 

 

No mesmo entendimento, colaciona-se o exeplificativo aresto abaixo, que representa a 

pacífica jurisprudência: 

[...] LICITAÇÕES.PREGÃO. PPRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, QUE TAMBÉM SE APLICA À 

ADMINISTRAÇÃO. ESTIPULAÇÃO DE PREÇO MÁXIMO. CONFIANÇA LEGÍTIMA QUE CRIA 

EXPECTATIVA AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO POSTERIOR DE 

SOBREPREÇO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SSENDO O ENTE DA ADMINISTRAÇÃO QUE 

ESTIPULA OS CRITÉRIOS DO EDITAL, DEVE, NO CURSO DO PROCESSO, DIANTE DA INOCORRÊNCIA 

DE FATO SUPERVENIENTE QUE ALTERE A CONJUNTURA DO OBJETO LICITADO, RESPEITÁ-LOS. [...] 

(TJ-PR - CJ: 9927053 PR 992705-3, RELATOR: LEONEL CUNHA, DATA DE JULGAMENTO: 

19/02/2013, 5ª CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJ: 1055 10/03/2013) 

 Diante disto, levando em consideração que as empresas recorridas (WEIDER e GLAD) infringiram 

o item “2 letras ‘a’ e ‘b’ do ANEXO II do edital, requer a Vossa Senhoria, seja declarada a 
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DESCLASSIFICAÇÃO de ambas as licitantes, ordenando, por conseguinte, o Pregão em tela para 

convocação das licitantes melhores classificadas após as recorridas. 

 

II – 2. DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL DA ARREMATANTE. 

 Não obstante a isso, a desclassificação das recorridas também é medida que se impõe em razão 

da apresentação de lances finais manifestamente inexequíveis, cujo fato poderá trazer prejuízos à 

entidade licitadora, inclusive eventual acionamento na Justiça do Trabalho em decorrência de sonegação 

de direitos trabalhistas.  

 Aliás, não só as recorridas, mas também todas empresas que apresentaram lances 

manifestamente inexequíveis, a exemplo da licitante ARESPB SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, que ofertou 

lances impraticáveis, DDEVE SER DESCLASSIFICADA DA DISPUTA (vide item 5.2 do edital). Analisando o 

lance ofertado pela ARESPB para o LOTE 01, percebemos que seu preço também está inexequível, senão 

vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Os lances ofertados pelas empresas ARESPB (R$ 27.516,00) e WEIDER (R$ 27.515,00), 

respectivamente, para o “LOTE 01” são impraticáveis, cuja inexequibilidade deveria ter sido sinalizada 

de imediato pela douta Comissão de Licitação, isto porque o valor proposto é insuficiente para 

contratação de 08 (oito)  vigilantes, sendo 04 (quatro) deles para trabalho noturno, cuja jornada de 

trabalho demandará o pagamento de adicional noturno, por exemplo.  
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 Fato idêntico ocorre em relação ao preço ofertado pela GLAD para “LOTE 02”, no valor de R$ 

27.618,00, cujo valor igualmente é impraticável e revela à entidade licitadora que as licitantes 

vencedoras irão sonegar direitos trabalhistas, uma vez que os valores propostos são insustentáveis 

frente todas as despesas necessárias ao cumprimento do objeto contratual. 

 

 É que, ao analisar os últimos lances ofertados pelas recorridas, inclusive a ARESPB, que 

apresentou lances idênticos, depreende-se flagrante incompatibilidade com os valores de mercado, 

sobretudo porque a categoria de vigilância possui regular Convenção Coletiva, que determina o 

pagamento de salário normativo, periculosidade e demais benefícios, além dos encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários incidentes sobre a contratação, ppercebemos que os 

valores dos lances unitários para cada lote é insuficiente para cobrir todos os custos da contratação, razão 

pela qual a entidade contratante terá sérios problemas de inexecução contratual e incorrerá em passivo 

trabalhista ante sua responsabilidade subsidiária.  

 

 A prova de que as licitantes declaradas vencedoras apresentaram lances inexequíveis e 

impraticáveis é que não apresentaram planilha de composição de custos, sendo este mais um motivo 

relevante para DDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DA RECORRENTE (tópico seguinte), para compelir as 

três fornecedoras melhores colocadas apresentarem suas respectivas planilhas de custos para que o 

setor competente possa avaliar a exequibilidade da proposta e, assim, subsidiar Vossa Senhoria na 

tomada de decisão. 

 

 Sabe-se que temos que levar em consideração que, além dos custos com salário normativo, 

periculosidade, encargos trabalhistas, sociais, fiscais, previdenciários e tributários, a empresa deverá 

adquirir armamento e munições para os postos de serviços armados, placas balísticas, uniformes, 

coturnos, livros de ocorrência, contratação de seguro de vida, além de outras despesas operacionais que 

envolvem a contratação. Isto quer dizer, douto Pregoeiro, que estas empresas que apresentaram lances 

manifestamente inexequíveis irão, certamente, sonegar direitos trabalhistas de seus empregados, 

configurando grave risco financeiro e reputacional à entidade licitadora. 
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 Portanto, a aceitação de preço manifestamente inexequível constitui sérios problemas para a 

entidade contratante, a qual poderá ser acionada na Justiça do Trabalho em decorrência de futura 

inadimplência de direitos trabalhistas pela empresa empregadora. De acordo com precedente do TST, 

embora as entidades do Sistema S não integrem a Administração Pública, não se aplicando a elas o 

disposto no item V da Súmula nº 331 do TST, ÉÉ PRECISO LEMBRAR QUE A ELAS É APLICÁVEL O ITEM 

IV E VI, DA MESMA SÚMULA, que assim dispõe: 

Súmula nº 331 do TST 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os 
itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011  
 

IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a 
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que 
haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 

(…) 

 
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes 
da condenação referentes ao período da prestação laboral.  

  Essa foi a orientação adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do RR nº 1149-

90.2010.5.03.0060: 

RECURSO DE REVISTA. RRESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SISTEMA ‘S’. SÚMULA Nº 331, ITEM IV, 

DO TST. 

Os serviços sociais autônomos, na condição de pessoas jurídicas de direito privado, não se 

sujeitam aos ditames da Lei nº 8.666/1993, nnão havendo que se falar no exame da conduta 

culposa para a responsabilização pelos débitos trabalhistas da empresa prestadora de serviços, 

mas sim na responsabilidade objetiva prevista no item IV da Súmula nº 331 do TST. 

Não conhecido. 
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(…) 

Voto 

(…) 

Nessa linha, a força de trabalho da autora beneficiou o tomador dos serviços, de modo que a 

reclamante não deve arcar com os prejuízos dos direitos sonegados pela empresa interposta, oo 

que acarreta a responsabilidade subsidiária do recorrente em razão do inadimplemento dos 

créditos trabalhistas por aquela empresa e pela falha na observância das obrigações recíprocas do 

ajuste pactuado. 

Deste modo, tenho por correta a decisão proferida pelo Tribunal Regional em que aplicada a 

diretriz traçada nos itens IV e VI da Súmula 331 desta Corte: 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os 

itens V e VI à redação) – Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 

(…) 

IV – OO inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a 

responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja 

participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 

(…) 

VI – AA responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes 

da condenação referentes ao período da prestação laboral. (TST, Rel. Min. Emmanoel Pereira, DJ 

de 27.04.2012.) 

(grifamos) 

 Sobre o tema, o edital estabelece que as propostas inexequíveis serão desclassificadas, senão 

vejamos: 
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5.7 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 

Anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento ou o regular andamento do futuro contrato, e, ainda, as que apresentem valores 

unitários simbólicos ou irrisórios, de valor zero, excessivos oou manifestamente inexequíveis no 

seu todo.  

O nobre Prof. Jesse Torres assim assevera sobre o preço inexequível, ou inviável, como prefere 

denominar: 

Preço inviável é aquele que sequer cobre o custo do produto, da obre 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, inclusive asfixiando 

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) 

Para Hely Lopes Meireles, evidencia-se a inexequibilidade de preços nas seguintes situações:  

[…] A inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos 

prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis de execução diante da realidade do 

mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes, 

verificados pela Administração. (MEIRELES, 2010, p. 202).  

Assim, para que não haja prejuízo à entidade licitadora, requer a Vossa Senhoria, seja 

reconhecida a INEXEQUIBILIDADE dos valores ofertados pelas empresas que apresentaram lances 

manifestamente impraticáveis, a exemplo da GLAD, WEIDER e ARESPB, desclassificando-as do certame, 

nos termos do item 5.7 do edital.   

II – 3. DA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS. 

 

 Em PRIMEIRO LUGAR, a recorrente entende que as recorridas devem ser desclassificadas da 
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disputa em decorrência dos fatos apresentados nos tópicos antecedentes, que revelam a apresentação 

de preços manifestamente inexequíveis e impraticáveis.  

 

 Em SEGUNDO LUGAR, a recorrente lembra a Vossa Senhoria que as recorridas não apresentaram 

suas respectivas planilhas de composição de custos justamente para tentar ocular a inexequibilidade dos 

lances ofertados, os quais são impraticáveis frente aos custos que demandam a contratação doravante. 

 

 Em TERCEIRO LUGAR, a recorrente entende que todas as empresas que apresentaram propostas 

inexequíveis, ou seja, valores manifestamente impraticáveis, a exemplo da GLAD, WEIDER e ARESPB 

devem ser imediatamente desclassificadas da disputa, nos termos do item  5.7 do edital. 

 

 Em QUARTO LUGAR, registramos que o ‘SESI – SENAI’ são entidades que impõem respeito, tendo 

em seus procedimentos licitatórios o reconhecimento de probidade, especialmente em razão do 

tratamento imparcial, justo e transparente que são dispensados aos fornecedores, além de contar com 

equipe de licitação competente e corretíssima cuja lisura é inquestionável.  

 

 Em razão disto, confiando no histórico justo e transparente da entidade licitadora, a recorrente 

entende ser necessária à promoção de diligência, antes da tomada de decisão, no sentido de determinar 

que as três empresas melhores colocadas na ordem de classificação apresentem suas respectivas 

planilhas de composição de custos, para que Vossa Senhoria submeta à apreciação do setor contábil da 

entidade ou pasta competente, cuja finalidade é subsidiar a Comissão de informações técnicas sobre a 

(in)exequibilidade dos preços por elas ofertados.  

 

 Douto Pregoeiro, sem qualquer intenção de interferir no trabalho de Vossa Senhoria, mas a 

peticionante entende que esta diligência deve ocorrer antes de proferir qualquer decisão sobre o 

presente recurso, até mesmo porque o setor competente irá analisar a exequibilidade da proposta à luz 

dos custos necessários ao cumprimento do contrato, quais sejam: composição de salário normativo, 

adicional periculosidade, adicional noturno e hora noturna reduzida (posto noturno), DSR (DESCANSO 

SEMANAL REMUNERADO), 13º salário, vale alimentação, intervalo intrajornada, FGTS e multa rescisória 



 FORÇA ALERTA 
SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES                  Av. Pres. Epitácio Pessoa, 1839, Bairro dos Estados - João Pessoa - PB 

          Atendimento: 0800 556 1700 - C.N.P.J/MF: 10.446.347/0001-16                                
  E-mail: comercial3@grupoalertasv.com.br 

 
Ao 
Serviço Social da Indústria, Departamento Regional da Paraíba - SESI PB 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional da Paraíba -SENAI PB 
Pregão Nº 021/2021 – Processo Adm. SESI Nº 016/2021 e Processo Adm. SENAI Nº 015/2021 
 
 

PARAÍBA - Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1839, Bairro dos Estados - João Pessoa - (83) 3224-6581 
PARAÍBA - Rua Estelita Cruz, 221, Alto Branco - Campina Grande - (83) 3341-1700 
RIO GRANDE DO NORTE - Av. Lima e Silva, 1453, Lagoa Nova - Natal - (84) 3302-0718 
PERNAMBUCO - Rua Tabira, 121, Boa Vista - Recife - (81) 3439-3528 
SERGIPE – Tv. Pedro Garcia Moreno Neto, 50, Inácio Barbosa, Aracaju       
Central de Atendimento 24 horas - 0800 556 1700 

de 40%, INSS, aviso prévio (indenizado e trabalhado), reposição de profissional ausente, 

provisionamento para pagamento de verbas rescisórias, pagamento de impostos, cotação de custos e 

lucro.  

 

 Quer dizer isto, que o setor competente irá analisar de forma técnica se o valor unitário para 

cada lote, proposto pelas empresas recorridas, é suficiente para atender todas as despesas supracitadas. 

Por exemplo, considerando que as recorridas não apresentaram planilhas de composição de custos, 

como Vossa Senhoria pode afirmar, por exemplo, se as licitantes cotaram a carga tributária obrigatória 

no percentual de 8,65%, sendo ISS: 5%; PIS: 0,65% E COFINS: 3%?! E, mais, como Vossa Senhoria pode 

assegurar que as licitantes cotaram o salário normativo e demais encargos trabalhistas vigentes?! 

 

A diligência requerida é de suma importância para que Vossa Senhoria possa agir de forma 

isonômica e conferir um julgamento objetivo ao presente feito, a exemplo do que ocorre com os Juízes 

no Poder Judiciário que, quando uma matéria depende de maior análise técnica, é solicitado perícia a 

profissional expertise, para que esta forneça ao magistrado informações técnicas que possam lhe ajudar 

na tomada da decisão mais justa.  

 

No procedimento em epígrafe não é diferente, a decisão a ser proferida por Vossa Senhoria no 

presente procedimento é similar as decisões proferidas em processo judicial, de modo que, o poder de 

polícia que lhe é conferido em Sessão Pública, também lhe autoriza exigir das licitantes a apresentação 

de planilhas de composição de preços para submetê-las à análise técnica pelo setor competente.  

 

Por isto, sem maiores delongas, pugna pelo deferimento do pedido em tela. 

 

III – DOS PEDIDOS:  

 

FACE A TODO O EXPOSTO, requer a recorrente o recebimento das presentes razões recursais, 

para, no mérito, DDAR-LHE TOTAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela  FORÇA ALERTA SEGURANÇA E 

TRANSPORTE DE VALORES LTDA., para que torne reconsidere a decisão que declarou HABILITADAS e 
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VENCEDORAS do presente certame as empresas GLAD SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA EIRELI e 

WEIDER SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, DDESCLASSIFICANDO-AS DA DISPUTA e, por conseguinte, proceda  

a convocação da licitante melhor classificada, ttendo em vista que a manutenção da decisão que declarou 

as empresas vencedoras do certame constitui flagrante prejuízo à entidade licitadora, podendo incorrer 

em passivo trabalhista, conforme Súmula 331, IV e VI do TST.  

 

Dito isto, requer a Vossa Senhoria, EEM CARÁTER ANTECEDENTE, sejam notificadas as três 

empresas melhores colocadas na ordem de classificação, para que estas forneçam planilhas de 

composição de custos em relação aos últimos lances ofertados em cada lote, e, ato contínuo, sejam 

submetidas à análise de exequibilidade do setor técnico, averiguando se o valor proposto é suficiente 

para suportar TTODAS as despesas que envolvem a contratação, nos termos da legislação em vigor. 

 

 Por ser de lídima e salutar justiça, PEDE E ESPERA DDEFERIMENTO! 

 

 

João Pessoa/PB, 09 de julho de 2021. 

 

 

 

FORÇA ALERTA SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. 
C.N.P.J/MF: 10.446.347/0001-16 

 
 

 
Shigeaki Maracajá Ramos 

Sócio – Diretor 
CPF: 024.095.094-10 
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