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À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE/SP 

Américo Brasiliense/SP 

 

 

 

 

 

R E C U R S O   A D M I N I S T R A T I V O  

PREGÃO PRESENCIAL nº 054/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 128/2019 

   

 

 

 

 

 

S3 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob n° 22.625.175/0001-27, estabelecida na Rua Mem de Sá, nº 06-15, Vila Souto, cidade de 

Bauru, Estado de São Paulo, por seu representante legal infra assinado, vem, tempestivamente, com 

fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos 

legais pertinentes à matéria, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão 

dessa digna COMISSÃO DE LICITAÇÃO que declarou vencedora a empresa PORLISEG SERVIÇO 

AMBIENTAL E TERCERIZAÇÃO LTDA, demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas 

razões a seguir articuladas:- 

 

DOS FATOS SUBJACENTES 

 

Inicialmente, revela-se importante destacar que a S3 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 

ME tem como uma de suas principais características a observância e obediência a princípios de 

responsabilidade, investindo permanentemente no aperfeiçoamento de suas relações com a sociedade 

civil e, especialmente, com o Poder Público! 



  

 

A PREFEITURA DE AMÉRICO BRASILIENSE, iniciou licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, nos termos da legislação pertinente e das exigências do Edital Licitatório. 

 

Referido certame objetiva “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO NA UNIDADE HOSPITALAR "DR. JOSÉ NIGRO 

NETO" 12 MESES”. 

 

Acudindo ao chamamento desta r. Instituição para o certame susografado, a recorrente veio dele 

participar com a mais estrita e rigorosa observância à legislação pertinente e às exigências editalícias. 

 

Ocorre que a douta COMISSÃO DE LICITAÇÃO, desprezando as reiteradas irregularidades 

verificadas junto a empresa PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCERIZAÇÃO LTDA, 

declarou-a vencedora, razão pela qual referida decisão não se mostra consentânea com as normas 

legais aplicáveis à espécie, como adiante ficará amplamente demonstrado, razão pela qual a reforma 

da aludida decisão é medida que se impõe. 

 

 

DAS RAZÕES DA REFORMA 

 

O Direito Administrativo é um ramo particularmente repleto de princípios, pois a proteção dos 

interesses da coletividade deve estar sempre norteando as atitudes da administração, em geral, e do 

administrador, em particular. 

 

Conforme expressamente previsto no artigo 3o da Lei Federal nº 8.666/93, o processo licitatório 

destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e deverá ser 

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.  

 

Nesta perspectiva, ao selecionar particulares para a prestação de serviços, a administração jamais 

poderá se escusar de observar aos Princípios das licitações, bem como as disposições contidas na 

Constituição Federal e na legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 8.666/93, dentre outras). 



  

 

No caso em tela, a Comissão de Licitação não se ateve as irregularidades apresentadas pela empresa 

PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCERIZAÇÃO LTDA, acabando por considerá-la, 

erroneamente, habilitada e vencedora do certame. 

 

O conjunto normativo e o edital licitatório, incumbidos de nortearem os trâmites do processo 

licitatório, foram simplesmente desprezados. 

 

É certo que, ao analisar as razões recursais, o r. Julgador deve prezar pela rigorosa observância técnica 

das normas regentes do certame licitatório, sob pena de violação aos Princípios norteadores da 

administração pública. 

 

À Administração somente é dado o direito de agir de acordo com o determinado pela lei, sendo este o 

principal corolário do PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 

 

Dessa forma, por mais simples que seja o ato que venha praticar a Administração, este deverá estar 

baseado e protegido por uma norma (lato sensu), caso contrário não encontrará guarida. 

 

O edital licitatório é claro ao estabelecer que serão inabilitadas as proponentes que não satisfaçam as 

exigências contidas no edital, razão pela qual a decisão que declarou vencedora a empresa PORLISEG 

SERVIÇO AMBIENTAL E TERCERIZAÇÃO LTDA apresenta-se eivada de ilegalidade, carente de 

qualquer amparo jurídico, afrontando violentamente as normas e preceitos legais pertinentes às 

licitações públicas, bem como o edital licitatório, razão pela qual deve ser imediatamente reformada. 

 

Senão, vejamos:- 

 

DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA E DAS INÚMERAS 

DESCONFORMIDADES CONTIDAS NA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:- 

 

A Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso II, prevê a desclassificação de propostas contendo preços 

inexequíveis, assim considerados aqueles que “não se revelam capazes de possibilitar a alguém uma 

retribuição financeira mínima (ou compatível) em relação aos encargos que terá de assumir 

contratualmente”. (MENDES, Renato Geraldo. O processo de contratação pública – Fases, etapas e 

atos. Curitiba: Zênite, 2012, p. 313) 

 



  

Tal previsão legislativa destina-se, a um só tempo, a: a) minimizar riscos de uma futura inexecução 

contratual já que o particular, ao apresentar proposta com preços muito baixos, pode estar assumindo 

obrigação que não poderá cumprir e b) tutelar valor juridicamente relevante, qual seja, o de que as 

atividades econômicas sejam lucrativas, promovendo a circulação de riquezas no país. 

 

No caso em tela, revela-se evidente a inexequibilidade da proposta apresentada pela recorrida, o que 

certamente potencializará sobremaneira os riscos de uma futura inexecução contratual. 

 

Não obstante o exposto, conforme se depreende daquilo que a PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL 

E TERCERIZAÇÃO LTDA tenta atribuir como uma “planilha de custos”, houve naquele documento 

total desconformidade com as pretensões do edital. 

 

Acerca do tema, faz-se importante registrar, inicialmente, que os valores apresentados pela recorrida 

em nada se assemelha com realidade de custo do mercado, sendo apresentando propostas com preços 

muito baixos, então vejamos:  

 

DA  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  DE  

DESPESAS  COM  HORAS  EXTRAS 

 

No GRUPO A da planilha de custos apresentada pela empresa recorrida, não consta lançamento de 

despesa inerente a HORA EXTRA, sendo que o serviço será executado das 11min00horas às 

20h00min, de segunda à domingo, restando portanto evidente a incidência da despesa pertinente as 

horas extras.  

 

DA      INCOMPATIBILIDADE      DO      VALOR 

LANÇADO  COMO  DESPESA  DE  FOLGUISTA 

 

Também no GRUPO A da planilha de custos da recorrida, foi apresentado uma despesa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) pertinente à foguista, valor esse que revela-se absolutamente incompatível com os 

preços praticados no mercado. 

 

DA  AUSÊNCIA  DE   PREVISÃO   DE  

DESPESAS  COM  INTRAJORNADAS 

 

Também no GRUPO A da planilha de custos da recorrida, não houve a previsão das despesas 



  

inerentes à INTRAJORNADA e ao DRS SEMANAL, conforme segue:- 

 

 

 

DA       INCOMPATIBILIDADE        DO       VALOR 

LANÇADO COMO  DESPESA  DE  TRANSPORTE 

 

No GRUPO B da planilha de custos apresentada pela empresa recorrida, a planilha de custos apresenta 

diversas desconformidades, dentre elas, o valor de transporte que é flagrantemente insuficiente para 

região, uma vez que o custo atual, por trecho, é de R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e cinco centavos). 

 

DO   DESPREZO   COM   A  CONVENÇÃO   COLETIVA   

E          COM         AS         CUSTOS          DECORRENTES 

 

Também no GRUPO B da planilha de custos da recorrida, observam-se diversas outras irregularidades 

que denotam o completo desprezo à Convenção Coletiva aplicável: 

 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 

O valor lançado à título de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO encontra-se absolutamente irregular diante da 

previsão expressa da CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA da Convenção Coletiva aplicável: 

 

 

 

O auxílio alimentação da convenção é de R$ 15,26 (quinze reais e vinte e seis centavos), já deduzidos 

o desconto de R$ 0,13 (treze centavos), valor esse que não condiz com o total apresentado na planilha 

de custa da empresa PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCERIZAÇÃO LTDA, conforme 

segue:- 



  

 

 

 

CESTA BÁSICA 

 

Não houve lançamento da despesa para o fornecimento de cesta básica, previsão da CLÁUSULA 

DÉCIMA QUARTA da Convenção Coletiva aplicável: 

 

 

 

Conforme planilha apresentada pela empresa vencedora, a despesa de cesta básica foi ignorada, tendo 

em vista que nem houve o lançamento da referida despesa. 

 



  

PPR – PROGRAMADA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 

 

Não foi apresentado despesa com PPR – PROGRAMADA DE PARTICIPAÇÃO NOS 

RESULTADOS, previsto na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA da Convenção Coletiva aplicável, 

ou seja, todos em total afronta com a convenção;  

 

 

 

 

A despesa do PPR, também não foi lançada na planilha de custo da empresa vencedora, ignorando 

muitos itens da convenção, e por consequência se beneficiando em sua proposta apresentando um 

valor aliciente comparado com as demais propostas.  

 

E ainda, a planilha de custo da empresa PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCERIZAÇÃO 

LTDA não consta despesas referente à outros auxílios, nos termos da convenção conforme a   cláusula 

décima nova:-  

 

 



  

 

 

Conforme exposto, verifica-se que muitas despesas foram ignoradas pela empresa vencedora, e outras 

lançadas com baixo custo o que não reflete o valor atual de mercado.  

 

DA   PREVISÃO   INADEQUADA   DA  

DESPESA         COM         UNIFORME 

 

No GRUPO C da planilha de custo da empresa recorrida, houve a apresentação de cotação de 

uniformes com gastos absolutamente inaplicável com a realidade do mercado, e mais, houve a cotação 

de apenas UM ÚNICO UNIFORME, ou seja, fornecimento apenas de UM COLETE de identificação, 

obrigando o colaborador a usar roupas próprias, desprezando a CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA 

QUINTA da convenção coletiva:- 

 

 

 

 

DA   PREVISÃO   INADEQUADA    

DA    DESPESA     COM      ISSQN 

 

No GRUPO E, conforme imagem abaixo, a planilha de custo demonstra que a empresa vencedora foi 

beneficiada com a cotação de ISSQN, uma vez que lançou o percentual de 2% (dois por cento), sendo 

que o correto seria o percentual de 3% (três por cento), despesa absolutamente imprescindível, 



  

evidenciando a inexequibilidade de sua proposta:-  

 

 
 

Assim, por qualquer ângulo que se analise o caso em tela revela-se evidente a absoluta 

desconformidade da planilha apresentada pela recorrida, denotando o propósito da vencedora em dar 

aparência de exequível à proposta violentamente inexequível. 

 

Diante das razões exposta, o reconhecimento da inexequibilidade da proposta vencedora, com a 

consequente desclassificação da empresa PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCERIZAÇÃO 

LTDA, é medida que se impõe. 

 

DO PEDIDO 

 

Ora! Se aquele que elaborou o edital exigiu expressamente estabeleceu as regras à serem observadas, 

não faz qualquer sentido que agora, quando da aplicação das regras pré-estabelecidas, se ignore o 

aludido normativo. 

 

Ignorar as desconformidades denunciadas seria como “RASGAR” o edital licitatório, e 

definitivamente não é o que se espera desta Nobre e Responsável Comissão Julgadora. 

 

Outrossim, lastreada nas razões recursais supra expostas, requer-se:- 

 

 que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não 

ocorrer, faça o presente RECURSO ADMINISTRATIVO subir à autoridade superior, em 

conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei Federal n° 8666/93; 

 

 na esteira do exposto, requer-se seja conhecido o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, com 

efeito suspensivo, para que seja posteriormente provido, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão 



  

hostilizada, como de rigor, com a consequente inabilitação da empresa PORLISEG SERVIÇO 

AMBIENTAL E TERCERIZAÇÃO LTDA.  

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

Américo Brasiliense/SP, 20 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

S3 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME 

 


