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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILMO. SR. PREGOREIRO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

Processo Administrativo LIC no 2020/000055 

BEST VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 05.234.289/0001-27, estabelecida na Travessa Leonor
Mascarenhas, 87 – Ramos – Rio de Janeiro – RJ vem, por meio desta apresentar a V.Sa, RECURSO CONTRA A
HABILITAÇÃO e ACEITAÇÃO da proposta da empresa OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, no
Pregão Eletrônico n.º 003/2021, por NÃO ATENDIMENTO aos itens 9.9.6 e 9.11 e seus sub-itens do Edital, com
base nos apontamentos abaixo:

I – DA TEMPESTIVIDADE:

Conforme dispõe o 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.”

De forma que o prazo para interposição de Recurso se encerra em 09/03/2021, demonstrando a devida
tempestividade.

II – DA INABILITAÇÃO DA CONCORRENTE OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA:

Pelo não atendimento aos itens do Edital abaixo listados:

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

“9.10.5.3 - Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, de que 1/12 (um doze
avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na
data da sessão pública de abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este
ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital;

9.11.2. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s)
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 

“9.11.2.1.1 - Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, POR PERÍODO NÃO INFERIOR A 3 ANOS,
mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. “

“
9.11.2.3 - Somente serão aceitos atestados expedidos APÓS A CONCLUSÃO DO CONTRATO OU SE DECORRIDO,
PELO MENOS, 1 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 n. 5, de 2017.” 

“9.11.2.5 - O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados, APRESENTANDO, DENTRE OUTROS DOCUMENTOS, CÓPIA DO CONTRATO QUE DEU
SUPORTE À CONTRATAÇÃO, ENDEREÇO ATUAL DA CONTRATANTE E LOCAL EM QUE FORAM PRESTADOS OS
SERVIÇOS, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.”

A empresa OGVIG Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda apresentou para fins de atendimento ao item 9.9.6. do
Edital “Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em
cujo exercício contrata ou concorrente;” CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA – MODELO 1, emitida pela Secretaria Municipal de Fazenda da Cidade do Rio de Janeiro, n.º
Controle 51975/2020, com data de 01/09/2020, cuja validade é de 180 (cento e oitenta) dias, com vencimento em
01/03/2021, conforme verificação de autenticidade no portal da Secretaria de Fazenda e PORTANTO VENCIDA NA
DATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO.
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Diante do exposto, passamos a apresentar as descumprimentos, inconsistências e divergências que foram
cometidas pela concorrente OGVIG Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda.

Dentre os atestados apresentados, apenas aquele emitido pelo Condomínio Minha Praia 1, apresenta prazo de
execução dos serviços suficientes para atendimento as exigências do Edital, ainda que somados os prazos dos
demais, seriam necessários atestados, que podem ser somados, em períodos CONCOMITANTES, o que não foi
cumprido pela empresa OGVIG Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda.

• Os atestado emitidos pelas empresas RIOTUR, Procuradoria Geral de Município, Crefito e Colégio Pedro II
possuem PERÍODOS COMUNS DE EXECUÇÃO e ainda que somados NÃO PERFAZEM 36 MESES OU 3 ANOS DE
EXECUÇÃO CONTRATUAL, lembrando que somente deve ser considerado o período de contrato efetivamente
executado, descumprindo o item 9.11.2.1.1 do Edital.

• ATESTADO EMITIDOS PELA EMPRESA DCR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, 

Quanto ao atestado e contrato de prestação de serviços a DCR Produções Artísticas Ltda juntados, faz-se
necessário uma análise mais detida, visto trataram-se de arquivos digitais, com baixa resolução, requeremos ao
nobre Pregoeiro, que possa realizar as devidas todas as diligências cabíveis, conforme Art. 43, § 3º da Lei nº
8666/93, além da apresentação dos contrato e atestado originais a fim de apurar a execução dos serviços
indicados nesta documentação. Visto que outras cópias do mesmo atestado foram apresentados em outros pregões
recentes, sendo estes junto ao INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, pregão 07/2019, e junto ao CEFET/RJ – Unidade
Nova Iguaçu, pregão 17/2020 (inclusive com a realização de diligência deste órgão), em quantidades e prazos
entre si, e ainda do documento apresentado a este Pregoeiro, e não somente entre os órgãos e pregões listados,
mas também diferente daquele juntado ao Pregão 03/2021 do próprio CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Convocado pelo CEFET/RJ no pregão 17/2020 a apresentar as Notas Fiscais que comprovassem a prestação de
serviços atestados, estas não foram apresentadas pela empresa OGVIG, não comprovando a execução dos
serviços, e consequentemente quantidades e prazos.

Os documentos indicam o início da prestação de serviços em 05/07/2018, perfazendo o total de 01 ano e 06 meses
incompletos, DESCUMPRINDO O ITEM 9.11.2 DO EDITAL. A DCR Produções Artísicas Ltda não possui nos
documentos anexados, indicação completa de endereço ou qualquer outro meio de contato. Razões pelas quais não
deve ser considerado.

• ATESTADO EMITIDOS PELO CONDOMÍNIO MINHA PRAIA 

Quanto ao atestado e contrato de prestação de serviços junto ao Condomínio Minha Praia 1, este apresenta
QUANTITATIVO INFERIOR aquele em contratação pelo CRC/RJ, não atendendo o item 9.11.2. Além disso, em
situação também estranha, atestado emitido pelo mesmo Condomínio, juntado ao Pregão 03/2021 do próprio
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com datas de emissão diferentes e
assinaturas parecidas, com algumas características divergentes, entre aquelas presentes nestes dois atestados e
ainda daquela presente no contrato anexado. Outra característica “incomum” no arquivo de nome “Contrato
MP1_2017”, digitalização do Contrato de prestação de serviços é que todo o teor do documento, inclusive as
logomarcas estão monocromáticas, com excessão das assinaturas, causando estranheza. Desta forma não há como
deixar de requerer ao nobre Pregoeiro as devidas diligências legais.

Por todo exposto, requeremos que seja RECONSIDERADA A HABILITAÇÃO E ACEITAÇÃO da proposta da
concorrente OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, declarando-se a SUA INABILITAÇÃO, POR NÃO
ATENDIMENTO itens 9.9.6 e 9.11 e seus sub-itens do Edital. 

Requeremos ao Senhor Pregoeiro, que pela preservação dos PRINCIPIOS da LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE,
MORALIDADE e PUBLICIDADE, sejam realizadas TODAS AS DILIGÊNCIAS previstas pela Legislação Vigente, com
fins apuração dos itens aqui apontados, inclusive com a apresentação de TODA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL e
verificações necessárias para a preservação das garantias e interesses da Administração Pública.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Rio de janeiro, 09 de março 2021.

BEST VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
Cristiano da Silva
Procurador 

 Fechar


