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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMPANHIA DE INFORMÁTICA

DEJUNDIAl-CIJUN

PREGÃOPRESENCIALN'132/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' CIJ.O 1584/20 19
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.,

sociedade anónima, com sede à Av. Park Sul, n' êio, Sala 33, Centro -- Manas

garbosa/MG,CEP 36120-000,inscrita no CNPJ/MFsob o n'
00.904.951/0001-95, vem, por seu representante legal que esta subscreve,
interpor

RECURSOADMINISTRATIVO
ConformeIhe faculta o Subitem n' 7.11.1 do Edital em
consonância com o art. 4', XVlll, da Lei n' l0.520/02, em face da habilitação
da VEROCARD REFEIÇOES LIDA, por ter esta licitante ofertado proposta

comercial notadamente inexequível, o que macula a lisura do certame
promovido pela COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ -- CIJUN,
requerendo seja o presente admitido e processadona forma da Lei, juntamente
com as inclusos razões.

l.DOSFATOS
A COMPANHIADE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
realizou o PREGÃO PRESENCIAL N' 132/2019 objetivando a "Conzlrataçãode

empresa especializada na prestação de serviços de administrctção,
gerenciamento, emissão, distübuição e jomecimento de cartões magnéticos com
chip de segurança e recclrgas mensais para o bene$cio 'Date alimentação'
destinado aos funcionários

e diretores da Companhia de Informátüa

de Jundiaí

CJ.JUN,conforme especi$cações de$nidcis e demais condições do Termo de
ReBerêncía, .Anexo .r" (Subitem

l . l).

8RASIL

Em 21. 11.2019, às 09h00min, ocorreu a sessão pública
do certame na qual, após a abertura dos envelopesde proposta de preços, lances
verbais e posterior abertura do envelope de documentos de habilitação,

consagrou-se vencedora a empresa VEROCARD REFEIÇOES LTDA, com a
espantosa taxa de administração de (-) 6,02%, conforme se depreende da Ata
da SessãoPública.

No entanto, em razão dos custos mínimos necessáriosclue
devem ser observados para o devido desempenho e ihanutenção das atividades
das empresas fornecedoras e administradoras de "vales alimentação", conforme

determina o subitem 5.1.1 do Edital, não pairam dúvidas de que a licitante
VEROCARD REFEIÇOES LTDA ofertou PREÇO !NPXPQylV$Ç:

Dessa forma, não restou alternativa a

ora Recorrente

senão apresentar o presente recurso para provocar o exame da legalidade da
proposta apresentada pela licitante consideradavencedora.

2.DOMÉRITO
a

2.DOPREÇOINEXEQUIVEL
É já

notório o favorecimento advindo, para a

Administração Pública brasileira, da instituição do pregão. Uma das principais
vantagens, sem dúvida, é a redução dos preços de aquisição de bens e serviços.

No entanto, em que pese os beneãiciosadvindos de tal
inovação, não se pode olvidar das regras legais que regem o processo licitatório,
a pretexto de obter preço vantajoso.

Nestecontexto,o art. 44, $ 3', da Lei n' 8.666/93, assim
estabelece

2

BRA$il

'Art. 44. Nojutgamento das propostas, a Comissão levará
em consideração os critérios objetiuos definidos no edital ou
conuíZie, os quais

não devem

contrariar

as normas

e

princípios estabelecidos por esta Lei.

r. J
g 3'. JVãose admitirá proposta que ap!e$ç!!tgPrççQ$
gZobaZ ou unitários

simbóZtcog.lrrísóHos

ou de uaZor

zero, ínçQlwq1líueÍscom os preços dos tns«!!!Q&€
salários de mercado, acrescidos dos Jçgpçç11ilpg
encargos, ainda que o ato cbnuocaz?óüo
da Zícífaçãonão

tenha estabelecidolimites mínimos,excito quandose
referirem a materi(zis e instalctçõesde propriedade do
próprio !icitante, para os quais ele renunciea parcela ou à
fotaZídadeda remuneração" Igrifos nossos)
O art. 48, 11,da Lei n' 8.666/93,

por sua vez, prevê

SerâodescZassÍfícadas
17- orooostas

com z,'açor global

esfabeZecícío ou

stzpeHor ao limite
preços m.anÍãestam.ente

com.
íne)ceaíiízpeís.
assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrada sua tpÍabíZídadeatravés de

documentação que comprove que os custos dos
ínsumos são coerentes com os de mercado e que os
coeRcÍentes de produtÍuídade são compatíueÍs com a

e)cecuçâodo objeto do Contrato, condiçõesestas
necessariamente especificadas no ato conuocatório da
Zícífação". Igrifos nossos)

Assim, para uma plena e satisfatória execução do contrato,

é necessárioexistir um equilíbrio financeiro entre o preço cobradoe os
custos para a prestação dos serviços contratados , ou sqa, a empresasódeve
ofertar um preço compatível com os custos que a mesma terá para cumprir a
sua parte no contrato.
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Ademais,a prática de Preços abaixo de um valor
razoável para cobrir os custos da execuçãodo contrato é também lícito por

implicar em ÇQpçQ!!êpçj4gçplçp!. Trata-se de abuso contra a ordem
económica pela prática do Dt./MPWG,repelido pela Lei Antitruste (Art. 2 1, XVm,
da Lein'8.884/941.
PORTANTO, RESTA INCONTROVERSO QIJE O PREÇO

OFERTADO PELA EMPRESA VEROCARD REFEIÇOES LTDA E
!BB4BQ!!!y$1, UMA VEZ QUE FOGE EM MUITO DOS PARÂMETROS
UTILIZADOS NO MERCADO E DOS CUSTOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS NO

SUBITEM5.1.IDOEDITAL.
Referido subitem do edital é expresso ao determinar que o

preço ofertado deverá englobar todas as despesas e custos da operação da

çlpplç$g çoptratante, conforme se depreende:
"5.1.1. A proposta cle preço deverá conter os seguintes
elementos/irlgormações(Modelode Proposta no Anexo Q:

r.

J

J\los preços propostos

detierão

estar

íncZuídog,

todas as despesas e custos decorrentesLda

!qçrQ,

elcecucâo

Éealirg1149L como por exemplo; transportes, tHbutos de

qualquernaturezae todas as despesas,diretas ou
{ndíreZ?as,
e quaisquer outros que incidam na cortfrafação cío
ob#eto, {ncZusíue trabaZhíszfas. " Igrifos nossosl

Note-se, através da Ata da SessãoPública, que as taxas

ofertadospela maioria das empresasparticipantes ficaram adstritas a um
percentual variável e bem acima de (-) 6,00%, no que demonstra que a taxa (-)

6,02 oferecidapela licitante VEROCARDe que Ihe possibilitou a vitória do
certame está muito além da taxa de reembolso de vales praticada no segmento.

No mercado de fornecimento de "vale alimentação", as
empresas fornecedoras emitem cações/créditos para os empregados das
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empresas tomadoras, os quais são entregues pelo trabalhador ao supermercado

de sua escolha em troca de génerosalimentícios "ín naífura"e produtos de
primeira necessidade. Os supermercados, após um prazo mínimo exigido pelas
emissoras, podem desconta-los nas mesmas, recebendoo valor correspondente,
abatida a taxa de reembolso.

É, pois, a partir da taxa de reembolso de vales praticada

entre as emissorase os supermercadosque se pode ofertar taxa de
administração

negativa às empresas tomadoras jdesconto sobre o valor de face

dos vales).

~

Ou seja, da diferença entre a taxa de reembolso de vales
cobrada dos supermercados e a taxa de administração jdesconto) ofertada às
tomadoras é que se remunera a empresa fornecedora, para poder arcar com
seus custos e obter o lucro esperado em qualquer negócio submetido ao sistema

capitalista.
Para o fornecimento de "vales alimentação", a zlaxamédh

de reembolso de pazescobradas dos supermercados gira em torno de 4,00%,
podendo, em raríssimos casos, chegar a patamar máximo de 4,50(%,enquanto

que a z)a.xa
média de acZmíníszEração
ofertada aos órgãos públicos tomadores
perfaz em torno de (-l 3,50%, jamais podendo este desconto, obviamente,
empatar ou superar aquela taxa.
Se a taxa

de administração

jdesconto)

ofertada

às

tomadoras for muito próxima, igual ou maior que a taxa de reembolso de vales
dos supermercados, não há dúvidas de que estará ocorrendo inevitavelmente
uma inadimplência por parte da empresa, seja para com o trabalhador nos seus
encargos sociais, seja para com o Estado nos encargos fiscais, ou mesmo para
com o tomador do serviço, deixando de cumprir com o objeto contratado em sua

plenitude.
A única hipótese remanescente é a de o empresário esta
absorvendo a diferença negativa entre as taxas (= prejuízo) , o que é inadmissível

numa economia capitalista e conduz à falência empresarial, indesejável até
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mesmo para o tomador do serviço, o qual, no limite, é responsável pelas

obrigações deixadas no processo falimentar

Destaque-seque todas as grandes redes de
supermercados aceitamuma taxa máxima de reembolso de pazesno porcentual
de 1,50%. Somente açougues, mercadinhos e quitandas aceitam, e em casos

raríssimos, um porcentual de até 5,00%. Não há no mercado de vales
alimentação um único estabelecimento credenciado, de razoável padrão, que
aceite taxa de reembolso superior a este limite.

Por isso, jamais sepoderia aceitar comoválida uma taxa
de administraçãode (-) 6,02%, a qual é absolutamenteinexequívelpara o
fornecimento de "vales alimentação"
Para uma taxa de reembolso de vales de 5,00%, que é a
máxima aceita pelos supermercados aí não se incluindo as grandes redes --,
pode-se oferecer uma taxa máxima de administração de 1-)3,50%. Não há como

praticar uma taxa de administração menor de que esta, sem que se opere com
prquízo, ou sqa, com o custo maior que a remuneração.
Agravando a temerária taxa administrativa ofertada pela

VEROCARD REFEIÇOES LIDA, acrescente-sea forma de remuneração
estipulada no subitem l0.2 do Edital:

".20.2. O pagamento será eFetuado pela.C.ll-/ZW
mensaZmente, após a expressa aprovação do gestor do

contrato, em até .25/quínz día$ncoBlqdosda data
da apresentação da Nota Fiscal e demais documentos
preuístos no item -ZO.-Zacima. " Igrifos nossosl

Convenhamos, como crer exequível o irrisório

preço

ofertado pela VEROCARD REFEIÇOES LTDA atrelado ao prazo de 15 dias, a

contar da apresentaçãoda Nota Fiscal de Serviços,que a CIJIJN terá para
efetuar o pagamento da taxa administrativa? Êfl49rante e inexequibilidade
dq p;lQposta!
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Não obstante, é imperioso ressaltar que as contratações

baseadasem propostas inexequíveisdevem ser combatidascom rigor,
justamente para evitar que no curso da execução do contrato, a empresa
vencedorapleiteie o reajuste do preço sob a ardilosa alegaçãode que fatos
supervenientes desequilibram a relação económico-ânanceira contratual .
O Egrégio TJ/DF consolidou no aresta registrado sob o n'
14 1794, ora colacionado, posicionamento no sentido de desclassificar empresa

que não observou preço mínimo, para evitar reajuste de preço no curso da
execuçãodo contrato:
ADMUqlSTRATWO.

CONCORRÊNCIA

PÚBLICA.

(...)

proposta
.ZXZXZQtj.fvzt. .nzscL4sszp:zcACÃO
PRQPOS7H VEIVCEDOR4.
A diferença

de preço

entre

o que./b{

orçado

.aa
oeZa

4dn7tínístração, o preço mínimo e oprççqaol"esentado
na proposta vencedora autoriza a descZass{/ilação da
empresa Zícítante, seja para euítacQ jBadtmpZemento

do contrato, se/a para editar o reqjustçdo orago no
curso

da

execução.

Apelação

e

remessa

cÜcíaZ

desprouídas. " ] Igrifos nossos)

Não pairam dúvidas de que o descontoofertadopela
licitante consideradavencedoraestá manifestamenteacima da taxa de
reembolso de vales praticada no mercado, o que caracteriza jBgXgggjbjljdade e

concorrênciadesleal.

tal

Nesse contexto, é imperioso salientar, que se não anulado
ato, com a consequente desclassificação da licitante VEROCARD

REFEIÇOES LTDA por ter ofertado taxa de administração de preço inexequível.

] Apelação Cível e RemessadeOfício - 19990110719848APC DF Registrodo Acórdão número : 141794.
(fogão Julgador: 3'Turina Cível, Relator: Des. Jeronymo dc Souza, Publicado no DJ aos29/08/2001,p.59
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3.DOPEDIDO
Ante o exposto, requer se seja dado PROVIMENTOao
presente recurso interporto por UP BRASIL POLICARDSYSI'EMSE SERVIÇOS

S.A. para DESCLASSIFICARa proposta de preços da licitante, devendo o
certame da COMPANHIADE INFORMÁTICADE JUNDIAÍ - CIJUN, sob PREGÃO

PRESENCIALN' 132/2019, prosseguir em seus ulteriores termos.
Pede deferimento.

\
Jundiaí, 25 de novembro de 20 19

UP BRASIL - P01lCÀRD

SYSTEMS E SERVIÇOS S.A

CNPJ: O0.904.951/0001
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