
Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisõess

RECURSO:
ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) RESPONSÁVEL PELO PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2021 DO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS - CRA-MG.

LIMPASIM SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 33.389.997/0001-72 com
endereço na Rua da Vitória, nº 10, Sala C, bairro Itapiracó, São Jose De Ribamar - MA., CEP nº 65110-000, por
sua representante legal infra-assinada vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, nos autos do processo
epigrafado, interpor RECURSO contra decisão que declarou a empresa ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO
EIRELI vencedora da licitação, na forma adiante alinhada:

01 DOS FATOS

01.1 O CRA-MG iniciou processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sob nº 10/2021, que tem por objeto a
“Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de natureza contínua de
vigia/porteiro 24 horas ininterruptas”.

01.2 Após a apresentação da Proposta de Preços, a empresa ELO, foi a licitante que trouxe o menor preço e, razão
disso foi, data vênia, declarada habilitada e vencedora do certame.

01.3 Não obstante, a Comissão licitante, ao declarar a referida empresa vencedora, deixou de observar que a
mesma não cumpriu alguns itens previstos no edital.

01.4 Assim, restou à Recorrente interpor o presente recurso visando a reforma da decisão recorrida.

02 DA ILEGALIDADE DA DECISÃO -- INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO

02.1 A Comissão Licitante, por meio da decisão ora atacada, entendeu por suprimir exigências contidas no Edital
de Licitação, o que torna ilegal a decisão que declarou a empresa ELO vencedora do certame.

02.2 Ao elaborar a sua planilha de custos e formação de preços, a Recorrida reduziu em 20% (vinte por cento) o
valor estimado a título de vale-alimentação, sob argumento de que estaria inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT.

02.3 Contudo, a Recorrida não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar a sua inscrição no PAT apto a
justificar o uso do benefício referente ao desconto no valor do auxílio alimentação.

02.4 Sendo assim, a redução injustificada do valor atribuído ao vale-alimentação, caracteriza quebra do princípio
da isonomia, o que não pode ser admitido por essa Comissão.

02.5 Outro ponto que deveria ter sido observado por essa Comissão e ensejado a desclassificação da Recorrida foi
o equívoco na cotação da Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho (GILRAT).

02.6 Verifica-se que a Recorrida cotou a GILRAT em 1% (um por cento), sem qualquer justificativa para o uso
desse percentual, pois é cediço que a atividade de porteiro tem um RAT de 3% (três por cento).

02.7 Vale registrar que, no presente caso, fica a dúvida sobre qual seria o FAP da empresa Recorrida, pois a GFIP
apresentada não tem mais validade, não servindo sequer para comprovar o RAT e/ou o FAP.

02.8 Nesse caso, seria imprescindível para comprovação do FAP que a Recorrida tivesse disponibilizado o seu
FAPWEB atualizado, o que não foi feito, situação essa que deveria ter ensejado a sumaria desclassificação da
Recorrida por não comprovar o uso de percentual inferior ao aplicável para cotação da GILRAT.

02.9 Destarte, impossível prosperar a decisão que declarou a Recorrida vencedora do certamente, pois se as
exigências contidas no Edital são decorrentes de formalidades impostas pela legislação que rege a matéria, não
poderão ser consideradas atos discricionários passíveis de mutação e, assim, serem desconsideradas.

02.10 In casu, consoante demonstrado adrede, a empresa declarada vencedora descumpriu o edital ao preencher
sua proposta de forma divergente a exigida em nossa legislação, razão pela qual a mesma deveria ter sido
sumariamente inabilitada.

02.11 No edital foram estabelecidos os critérios que não foram impugnados e, portanto, aceitos por todos, razão
pela qual a decisão combatida que não observou tais preceitos deve ser revista, pois ao julgador não há alternativa
a não ser seguir os critérios estabelecidos em edital, que é a lei entre as partes conforme ensina a jurisprudência:



“I – No procedimento licitatório, domina o princípio da vinculação ao edital, que obriga tanto a pública
Administração quanto os licitantes em sua rigorosa observância. Não é lícito, assim, à Administração, salvo,
disposição legal contrária, fazer exigências não constantes do edital do certame.

II - Se a impetrante cumpriu as exigências editalícias, na espécie dos autos, está apta a participar da licitação.”
(TRF/1ª R. 6ª T. REO nº 01000145369/GO. Processo nº 199801000145396.. DJ 23 out. 2002.. p. 197.)

02.12 Sendo assim, a manutenção da decisão ora atacada caracterizará uma flagrante infração ao princípio da
isonomia que deve reinar entre os licitantes, sem falar na quebra do princípio da vinculação ao Edital, disposto no
art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93:

“A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”

02.13 Esquecer o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não encontra abrigo legal, razão pela qual a
empresa ELO, por ter descumprido o edital, que foi amplamente publicado e conhecido por todos, jamais poderia
ter sido declarada vencedora do certame.

02.14 Com essas razões, resta demonstrado o equívoco na decisão que declarou vencedora a empresa ELO, o que
reforça ainda mais a necessidade de sua reforma.

03 DO PEDIDO

03.1 Ex positis, requer digne-se Vossa Senhoria, receber o presente recurso com efeito suspensivo para, ao final,
depois de oportunizada a manifestação cabível, ser reformada a decisão ora recorrida por flagrante infração aos
princípios da isonomia e da vinculação ao Edital, bem como por inobservância de preceito legal, devendo ser
procedida a sumaria inabilitação da empresa ELO.

E. deferimento.

São Jose De Ribamar (MA), 31 de janeiro de 2022.
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