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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :

ILMO. SR. PREGOREIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021

OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, com sede na Estrada do Gabinal, n° 950 – Freguesia, Rio
de Janeiro/Rj, inscrita no CNPJ sob n° 26.344.455/0001-18, vem, por seu representante legal e por seu
procurador, DANIEL GOULART, brasileiro, casado, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção
do Rio de Janeiro sob o n° 179.541, que abaixo subscrevem, em com fundamento no inciso XVIII do artigo 4º, da
Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO, formulado pela
BEST VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, em face dos atos que a declararam habilitada para os itens do pregão,
pelos seguintes fundamentos:

I – TEMPESTIVIDADE:

Conforme previsto no 4º, inciso XVIII, da lei 10.520/2002:

“XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;”

Bem como, no item 11.2.3 do Edital:

“11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.”

Sendo assim, tendo se encerrado o prazo para recursos no dia 09/03 (terça-feira), logo, ter-se-á que o prazo de
início para contagem das contrarrazões se deu no dia 10/03, primeiro dia útil seguinte, e seu término no dia 12/03
(sexta-feira).

Portanto, demonstrada está a tempestividade.

II –IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

Sem embargo de maiores argumentações, em face da carência de fundação técnica da peça vestibular da
recorrente, passamos a contestar os pontos arguidos.

II.1 - DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO SUBITEM 9.9 DO EDITAL:

A OGVIG Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda apresentou TODAS as certidões exigidas pelo item 9.9
(Regularidade Fiscal e Trabalhista) do Edital.

A respeito de item 9.9.6, que prevê:

“9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em
cujo exercício contrata ou concorre;”

Vê-se então, que estamos a tratar das certidões de DIVIDA ATIVA MUNICIPAL e da CERTIDÃO DO IMPOSTO ISS.

Quanto à primeira, a licitante apresentou a certidão NEGATIVA cod. 1MCCB94MCC, emitida pela PROCURADORIA
DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, datada de 11/12/2020, cuja validade é de 120 dias, isto é,
até 11/04/2021, não carecendo maiores dilações.

Sobre a outra, a licitante apresentou a certidão NEGATIVA n° 7315356160, emitida pela SECRETARIA MUNICIPAL
DE FAZENDA, datada de 01/09/2020, com validade de 180 dias, portanto, a princípio, seria válida até 01/03/2021.

Ocorre que, a licitante OGVIG figura na Secretaria da Receita Federal como porte ME/EPP, e como tal, conforme a
previsão do Art. 43, § 1 lei da Microempresa - LC 123/06, é garantido a licitante, como ME/EPP que é, se beneficiar
em, “havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação”, há um
fato, que demonstra a improcedência da alegação e o desconhecimento da recorrente.
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Assim também dispõe o Edital do PE 003/2021:

“9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.”

“9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal
e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério do CRCRJ, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. ”

Ora, estando ainda em fase recursal, ainda não se deu a declaração definitiva de “vencedora” do pregão. No
momento a proposta da OGVIG encontra-se provisoriamente como “aceita/habilitada” (vencedora virtual).

Por conseguinte, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração definitiva do vencedor (que só ocorre após o
julgamento dos recursos), ainda não se iniciou, para que a licitante faça a comprovação da certidão atualizada, a
qual já foi providenciada junto ao fisco, e será apresentada, antes mesmo que se finde o prazo.

Mais ainda, o TCU já se manifestou no sentido da regularidade fiscal das ME/EPP só ser exigida no “momento da
contração”, ex positis:

“Acórdão 976/2012-Plenário (25/04/2012).
Enunciado: A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações
públicas somente deve ser exigida quando da assinatura do contrato com a Administração, consoante disposto nos
arts. 42 e 43 da Lei Complementar 123/2006.”

Portanto demonstrada a improcedência quanto a essa alegação.

II.2 – QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Cabe destacar o subitem 9.11.2.1.1 do edital, sobre os “ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA” levam a conclusão
que “a comprovação mínima de 3 (três) anos de experiência deve se referir a serviços prestados no âmbito da sua
atividade econômica principal ou secundária", ou seja, daquelas atividades previstas no seu CNAE, e não está
diretamente relacionado com a “QUANTIDADE DE POSTOS”, prevista no subitem 9.11.2.1.2, haja vista que esta
última condição NÃO está subordinada àquela. Se fosse, seria subitem “9.11.2.1.1.3”.

Essa é uma intepretação lógica e sistemática das normas do edital. Senão vejamos:

“9.11.2.1.1. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na prestação dos serviços, sendo
aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade do período mínimo exigido
ser ininterrupto, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG nº 5/2017;” - Aqui se está a tratar da
“experiência” na prestação dos serviços, não há relação com a “quantidade” de postos.

“9.11.2.1.2. Deverá haver a comprovação que tenha executado contrato(s) em número de postos equivalentes ao
da contratação, conforme exigido na alínea c2 do item 10.6 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5/2017.” – Vemos
aqui esta condição da quantidade de postos é uma “outra subcondição”, e não está como dito, subordinada ao
subitem 9.11.2.1.1, como estão, por exemplo, os subitens 9.11.2.1.1.”1” e 9.11.2.1.1.”2”.

Remetendo ao item 10.6 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5/2017, constatamos o seguinte:

“b) comprovação que já executou “objeto compatível, em prazo”, com o que está sendo licitado, mediante a
comprovação de “experiência mínima de três anos” na execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo
ser aceito o somatório de atestados;” (grifos nossos)

Examinando esse dispositivo vemos que a compatibilidade de execução do objeto “em prazo” semelhante ao
licitado é distinto de “experiência mínima de três anos”. São subcondições distintas.

O objeto da contratação é aquele previsto no item 1.1 do Edital: “serviços terceirizados de vigilância patrimonial
armada e desarmada”. O prazo da contratação é o previsto no item 1.5 do Anexo I: “O prazo de vigência do
contrato é de 12 (doze) meses”. E a quantidade de postos é a prevista também no Anexo I, item 1.1: “ 3 (três)
postos, com emprego de 5 (cinco) vigilantes.

Aqui cabe uma pequena observação, “COMPATÍVEL” não é mesmo que “IDENTICA”, são significados
semanticamente distintos.

Outro ponto a ser destacado, são os subitens 9.11.2.2 e 9.11.2.3, que dizem:

“9.11.2.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou
secundária especificadas no contrato social vigente;”

“9.11.2.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos,
1 (um) ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5/2017.”

Visando a correta interpretação das regras do Edital, a licitante OGVIG provocou o “pedido de esclarecimentos”
quanto a esses aspectos do Edital, cuja pergunta e resposta foi publicada no “quadro de avisos” do Comprasnet,
dando-se e devida transparência e publicidade:
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“Esclarecimento 26/02/2021 13:20:40”

- Em seguimento ao esclarecimento da resposta 4, não nos ficou claro uma questão. Visando apenas o correto
cumprimento das regras do edital, solicito esclarecer: No Anexo VII-A da Instrução Normativa nº 05/2017, citado
por V. Sa, consta no 10.6, b) b) comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo
licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao da
contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados. A norma cita experiência mínima de 3 anos no "objeto",
ou seja, como V. Sa. esclareceu adiante: "devem ser exigidos atestados que comprovem aptidão para gestão de
mão de obra", ou seja, o objeto é a gestão de mão de obra. Esse ponto já está compreendido. Nossa dúvida
persiste quanto ao subitem 9.11.2.1.2, em relação ao número de postos equivalentes ao da contratação, segundo
o subitem 9.11.2.1.2.1.: "Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório de
atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto
licitado, nos termos do item 10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5/2017.". O item não diz por "mínimo 3
anos", alguns editais preveem essa exigência de quantidade por apenas 12 meses (o tempo de execução do
contrato). Tal exigência em relação a quantidade de postos de trabalho equivalente ao previsto edital deve ser no
somatório de atestados por no mínimo 3 anos, ou, comprovada a experiência por 3 anos, a quantidade de postos
também dever ser também equivalente ao previsto no edital pelos mesmos 3 anos, ou, pode ser a quantidade de
postos prevista no edital em em 1 atestado de mínimo 12 meses, desde, como já dito, a experiência na execução
do objeto total com outros atestados com quantidades menores, somem 3 anos sucessivos?

E a resposta dada pela Comissão de Licitação foi:

“Resposta 26/02/2021 13:20:40”

- Uma vez que o Edital do Pregão não definiu este prazo, a fim de não prejudicar qualquer interessado e permitir
uma ampla disputa, será exigido por prazo equivalente ao inicial da contratação (12 meses). Ou seja, a licitante
deverá comprovar: 9.11.2.1.1 - Experiência mínima de 3 (três) anos na prestação dos serviços semelhantes;
9.11.2.1.2 - Que tenha executado contrato(s) em número de postos equivalentes ao da contratação, pelo período
mínimo de 12 (doze) meses.

Corroborando esse entendimento, destacamos trecho da Acórdão TCU n° 14951/2018-Primeira Câmara
(20/11/2018), onde o relator, Ministro Walton Alencar Rodrigues, debruçando-se sobre este tema, em seu voto
ensina: 

“Segundo, porque o item 8.6.2.4 autoriza apresentação de atestados executados concomitantemente para o fim
nele previsto, qual seja, a "comprovação de quantitativo mínimo do serviço", que não se confunde com
"experiência mínima".

Sendo assim, tanto a interpretação dada pelo licitante, como a resposta ao pedido de esclarecimento dada pelo
pregoeiro publicada no quadro de avisos do pregão, estão em consonância com o entendimento extraído do trecho
do voto destacado acima: “o tempo (prazo) para comprovação de quantitativo mínimo do serviço não se confunde
com o tempo (prazo) de experiência mínima. ”

Está claro então que a comprovação de “experiência mínima de três anos” na gestão de serviços terceirizados de
mão de obra, no caso, segurança e vigilância privada pode ser comprovada através de um único atestado
apresentado, a saber o concedido pelo “RESIDENCIAL MINHA PRAIA 1” que comprova, como se depreende do
“quadro cronológico de atestados”, experiência de 1.305 dias, ou, 3 anos e 7 meses (entre 28/07/2017 e
22/02/2021). Caber dizer que este contrato ainda está ativo, estando a OGVIG prestando serviços de vigilância
armada no local.

A comprovação de execução de serviços compatíveis ao objeto de Edital, em quantidade de postos e prazo mínimo
de 12 meses está amplamente demostrada, não só com o mencionado atestado fornecido pelo “Residencial Minha
Praia 1”, como pelos demais, isolada ou cumulativamente, a saber:

“Colégio Pedro II (CP II)”: de 02/12/2019 a 02/12/2020 = 336 dias, ou 1 ano e 1 dia;
“Conselho Regional de Fisioterapia (Crefito)”: de 31/01/2020 a 24/02/2021 = 390 dias, ou 1 ano e 25 dias,
“Procuradoria Geral do Munícipio (PGM)”: de 01/02/2020 a 16/02/2021 = 1 ano e 16 dias

Como se não bastassem as comprovações acima, mesmo que se queira “confundir” os 3 (três) anos do prazo para
comprovação da experiência com o prazo mínimo de execução de serviços compatíveis ao objeto de Edital, em
quantidade de postos, os atestados de capacidade anexados, fornecidos pelos tomadores RIOTUR, DRC
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, e RIOSAUDE, se considerados no somatório (na forma do previsto no tem 9.11.2.1.2.1),
com os atestados do CP II, PGM e CREFITO, atestam, em paralelo com a atestação do RESIDENCIAL MINHA PRAIA
1, o total de 1.104 dias de serviços, ou, 3 anos e 10 dias em número de postos muito acima do previsto no edital.

Ou seja, está mais do que demostrada não só a capacidade técnica da licitante OGVIG, como o pleno atendimento
das regras do edital.

A OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL comprovou aptidão para a prestação dos serviços em
características, quantidades e prazos COMPATÍVEIS com o objeto desta licitação, com atestados de capacidade
para VIGILÂNCIA ARMADA e DESARMADA, por período superior a 12 (doze) meses, mediante a apresentação de
atestados fornecidos LEGITÍMOS emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Comprovou também ter no mínimo de experiência técnica de 3 (três) anos, comprovada em atestado(s), para os
serviços de VIGILANCIA e SEGURANÇA PRIVADA.

Uma observação se faz necessária, os atestados concedidos pela RIOTUR e RIOSAÚDE, preenchem os requisitos do
item 9.11.2.3, pois:

“9.11.2.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos,
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1 (um) ano do início de sua execução, “exceto se firmado para ser executado em prazo inferior”, conforme item
10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5/2017. (grifo nosso)”

Tais contratos foram a título de “contrato emergencial”, previsto no art. 24, IV da Lei 8.666/93, portanto, por
imposição legal, não poderiam ser celebrados por mais de 180 dias, satisfazendo assim a parte final do subitem
acima quando diz: “exceto se firmado para ser executado em prazo inferior”.

II.2.A - QUANTO AO ATESTADO EMITIDO PELO ESTABELECIMENTO “DCR PRODUÇÕES”:

Quanto a esse tópico, cabe ressaltar que a recorrente trouxe nas suas razões informações inverídicas e que não
procedem com a realidade dos fatos.

Destacamos que a OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA vem prestando serviços de segurança e vigilância no Centro
Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas desde 16/02/2018, objeto do atestado retratado, primeiramente
através de contrato emergencial assinado com Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR, do
qual apresentamos o ATESTADO DE CAPACIDADE e o respectivo contrato (basta se verificar os anexos da proposta)
e posteriormente, a partir de 5/07/2018, com a DCR PRODUÇÕES ARTISTICAS, sendo que o atestado apresentado
atesta serviços executados até 18/12/2019. Da mesma forma como demais atestados apresentados, segue anexo
na pasta “CONTRATOS COMPROVATÓRIOS”, o respectivo contrato de prestação de serviços com a DCR
PRODUÇÕES ARTÍTICAS.

O Atestado apresentado confirma que a empresa OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA foi
contratada pela DCR PRODUÇÕES para prestar serviços no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas:

“....é contratada da DCR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ n° 12.588.936/0001-64, com endereço
de estabelecimento na Rua Senador Dantas, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20.031-91, para prestar serviços de
segurança privada e vigilância patrimonial e armada no Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas,
localizado no Campo de São Cristóvão, s/n.....”.

Não é verdade o que diz a recorrente, que a OGVIG, participando de pregões anteriores, não apresentou
documentos que comprovassem a existência do contrato. Todas as informações, sempre e quando solicitadas pelos
pregoeiros, foram devidamente apresentadas.

Ademais, cada pregão compõe um processo administrativo próprio, com objetos, prazos, quantidades e regras
diferentes. A eventual não aceitação de um documento em um pregão, pelas características próprias dele, não
significa que, em outro pregão, esse mesmo documento não será considerado. Se não fosse assim, a licitante não
teria vencido os pregões retratos na declaração de contratos firmados, onde esses mesmos documentos foram
admitidos.

A fim de espancar qualquer dúvida, que não pensamos ser o caso, pois, como demostrado, a capacidade técnica
exigida no edital está satisfeita, mesmo sem o citado atestado, concomitante a apresentação destas contrarrazões,
enviamos ao e-mail licitacao@crcrj.org.br notas fiscais emitidas entre 2018 e 2020, bem como, relatórios da
SEFIP/GEFIP “TOMADOR”, onde se pode constatas não só o emitente do atestado “DCR PRODUÇÕES ARTISTICAS”,
como também as quantidades mínimas de efetivo atestadas no documento.

Porém, como dito, essa providência se faz por mero preciosismo nosso, pois independente desse atestado, já está
demostrado a capacidade técnica exigida no edital com os demais atestados.

II.2.B - QUANTO AO ATESTADO EMITIDO PELO ESTABELECIMENTO “RESIDENCIAL MINHA PRAIA 1”:

Chegam a ser risíveis as ilações de recorrente sobre o atestado em voga. 

Questionamentos sobre “logomarca monocromática”, “o nome de arquivo digitalizado”, “assinaturas parecidas”, são
argumentos sem nenhuma lógica e parecem mais refletir o inconformismo da licitante em perder o posto por não
conseguir apresentar melhor proposta e assim ver seu atual contrato renovado.

A comprovação da prestação dos serviços retratados no atestado pode ser feita “in loco”, já neste caso a OGVIG
continua prestando serviços ao residencial (24 horas/dia), ou, através das notas fiscais e relatórios da SEFIP/GEFIP
“TOMADOR”, onde se pode constatas não só o nome do emitente do atestado, como também as quantidades
mínimas de efetivo atestadas no documento.

Visando comprovar, concomitante a apresentação destas contrarrazões, enviamos ao e-mail licitacao@crcrj.org.br
estes documentos complementares, apesar de não ter sido requerido pelo ilustre pregoeiro.

III – REQUERIMENTO:

Por todo exposto, requer que NEGUE PROVIMENTO ao recurso apresentado por BEST VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
LTDA, mantendo-se a habilitação da OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, conforme decisão
proferida na sessão de Julgamento, e, ao final, declarando-a VENCEDORA DEFINITIVA do Pregão 03/2021.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2021.
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