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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 – CRC/RJ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020

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, CONTRARRAZÕES ao
Recurso interposto pela concorrente HAWK SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, ante a habilitação de BEST
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

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 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, 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 encerrou em 18/01/2021, começando então a contagem de 03
(três) dias, sendo estes 19, 20 e 21/08/2021, demonstrando a devida tempestividade.

II – DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE HAWK SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

Insurge-se a concorrente HAWK SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA contra a habilitação da concorrente BEST
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, por apresentar:

1 - “ERRO IRREPARÁVEL NA PLANILHA DE CUSTOS QUE NÃO COTOU O VALOR DO INTERVALO INTRAJORNADA”; e 

2 – Alegada “DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUIMENTO CONVOCATÓRIO E DO
JULGAMENTO OBJETIVO”. 

Quanto ao alegado ”Erro Irreparável”, toda a narrativa e argumentação da concorrente HAWK SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA LTDA, tem como base os questionamentos e respostas a estas, apresentados nos pedidos de
esclarecimentos do Edital. 

Como a própria definição e nomenclatura prevê, tratam-se de PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO, em caso de alguma
dúvida ou incerteza quanto aos itens editalícios, e não sobrepostos a estes. Apresenta a recorrente em sua peça
recursal, entre as alegadas razões:
“Ab initio, é imperioso ressaltar que foi objeto de questionamento e esclarecimento, por mais de uma vez, a
necessidade de que os licitantes cotassem em seus custos o valor correspondente a hora intrajornada, NÃO
HAVENDO MENÇÃO PELO PREGOEIRO, NEM EM QUALQUER ITEM DO EDITAL, QUANTO A POSSIBILIDADE DE
COTAR A RENDIÇÃO FEITA POR UM HOMEM EM SUBSTITUIÇÃO AO PAGAMENTO DA HORA INTRAJORNADA NOS
MOLDES DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA.

Ocorre que, apesar do acima relatado, a empresa habilitada expressamente deixou de cotar a hora intrajornada,
DIFERENTEMENTE DO DETERMINADO PELO SR. PREGOEIRO EM INTERPRETAÇÃO CLARÍSSIMA DE SUAS
RESPOSTAS, as quais não deixaram qualquer margem de dúvida quanto ao questionado.” (grifos nossos).

A recorrente parece ter deixado de observar os itens do Edital do Pregão 03/2021, e voltado seus esforços a
“interpretar” de maneira enviesada, conforme seus próprios interesses as respostas aos esclarecimentos, e
principalmente o ITEM 3.9.5.3. “A COBERTURA INTRAJORNADA NOTURNA DEVERÁ SER CONCLUÍDA ANTES DAS
22H, DE MANEIRA QUE A PORTA PRINCIPAL DO PRÉDIO NÃO SEJA ABERTA APÓS ESTE HORÁRIO, SALVO POR
MOTIVO DE FORÇA MAIOR.”, estando claro a rendição por profissional substituto, folguista, rendição ou qualquer
outra nomenclatura aplicada com a mesma finalidade.
Contrariando a afirmação da recorrente de que o Edital não faz menção a “RENDIÇÃO FEITA POR UM HOMEM EM
SUBSTITUIÇÃO AO PAGAMENTO DA HORA INTRAJORNADA NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA”.

Em suas respostas, aos Pedidos de Esclarecimento, o pregoeiro afirma “esclarecemos que será obrigatória a
inclusão de UM intrajornada”, não determinando nenhum tipo específico, e muito menos determinando o
pagamento de Hora Extra intrajornada, de forma que a eventual contratada, deverá atender a demanda do objeto
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contratual de forma ININTERRUPTA, dentro do valor ofertado, com as devidas coberturas. Cabendo a empresa
vencedora o atendimento aos Itens do Edital do Pregão Eletrônico n.º 03/2021, dentre eles:

“5.1.1.7. Prover toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos Postos, nos regimes contratados,
obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente.” 

“5.1.1.15. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com as
especificações constantes da Proposta de Preços e instruções do instrumento convocatório e seus anexos. “
“5.1.1.16. Manter reserva com número suficiente de efetivo dentro dos padrões desejados, para reposição imediata
nos casos de faltas, impedimentos, ou mesmo acréscimo de quantitativos necessários a execução dos serviços. “

Não bastando os itens elencados, presentes no Edital, temos ainda o modelo de Planilha de Custos, Anexo III, em
seu item 4.2 é explícito, objetivo e cristalino “SUBSTITUTO NA INTRAJORNADA”

E finalmente temos ainda na fase de habilitação, a devida manifestação e advertências do Sr. Pregoeiro na Troca de
Mensagens pública sobre o tema:

“Pregoeiro 13/01/2021 10:09:03 O Termo de Referência exige a cobertura do funcionário para repouso e
alimentação (substituto na intrajornada), porém a empresa arrematante zerou o submódulo 4.2. 

Pregoeiro 13/01/2021 10:09:37 A licitante poderá utilizar para esta cobertura seus funcionários ociosos, desde que
não sejam funcionários alocados em outros postos do CRCRJ, porém não poderá repassar este custo ao CRCRJ.
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https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 17/18 Pregoeiro 13/01/2021 10:09:55 Não será possível,
inclusive, qualquer solicitação de equilíbrio econômico-financeiro do submódulo 4.2 ao longo de toda a vigência
contratual, sob a alegação do saldo ser insuficiente para cobrir o funcionário intrajornada. 

Pregoeiro 13/01/2021 10:10:08 Para BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - A empresa está de acordo? 

05.234.289/0001- 27 13/01/2021 10:12:38 sim, estamos de acordo

Pregoeiro 13/01/2021 10:13:34 Para BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - Obrigado pelo retorno.”

Esclarecemos, em respeito aos princípios da publicidade e impessoalidade, dispormos em nosso quadro, de equipe
de vigilantes devidamente treinados, capacitados e com todas as habilitações legais regulares, para a realização de
coberturas de intervalos, com capacidade ociosa, de modo a não impactar no preço final ofertado no Pregão
Eletrônico n.º 03/2021.

Não cabendo portanto, quaisquer das alegações apresentadas pela concorrente HAWK SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
LTDA, inclusive aquelas de “VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUIMENTO CONVOCATÓRIO E DO
JULGAMENTO OBJETIVO” e “DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA”. 

III – REQUERIMENTO:

Por todo exposto, requeremos que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso apresentado pela concorrente HAWK
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, mantendo-se a habilitação da concorrente BEST VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
LTDA. 

Nestes termos,
Pede deferimento.

Rio de janeiro, 21 de janeiro 2021.

BEST VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
Cristiano da Silva
Procurador 

 Fechar


