
19/03/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=905243&ipgCod=24788795&Tipo=DP&seqSessao=1 1/6

Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE
1. DOS FATOS

Foi realizada, em 3 de março de 2021, às 10 horas, a sessão pública do Pregão Eletrônico CRCRJ nº 03/2021, cujo
objeto é a contratação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada e desarmada.

O licitante OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ 26.344.455/0001-18, arrematou o objeto
pelo melhor lance de R$ 285.924,12 (duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e doze
centavos), com valor negociado a R$ 285.815,64 (duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e quinze reais e
sessenta e quatro centavos).

Os documentos de habilitação foram analisados com o auxílio da equipe de apoio, onde chegou-se à conclusão de
que estavam de acordo com o que fora pré-definido no Edital.

A proposta acompanhada da planilha de custo e formação de preços foi analisada com o auxílio da equipe de apoio
ao pregão e da área demandante, onde chegou-se à conclusão de que era necessário um ajuste na Planilha.

Foi solicitado ao arrematante OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA que realizasse a adequação
do custo do item “Pontos para o bastão de ronda”, na planilha “equipamentos”, pois o valor do item estava
desarrazoado em relação ao custo estimado pela Administração. O licitante cumpriu tempestivamente o solicitado
por este Pregoeiro.

Uma vez que o licitante arrematante OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA enviou
tempestivamente a proposta acompanhada da planilha de custos e formação de preços e apresentou todos os
documentos de habilitação exigidos no Edital, foi, portanto, declarado vencedor do certame.

Não concordando com a decisão, os licitantes BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, CNPJ 05.234.289/0001-27 e
ANGEL’S SEGURANCA E VIGILANCIA - EIRELI, CNPJ 03.372.304/0001-78, manifestaram tempestivamente suas
intenções de recurso.

Verificada a presença dos pressupostos recursais, ou seja, sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivação, coube a este Pregoeiro aceitar a intenção de recurso.

O licitante BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA protocolizou tempestivamente o recurso, assim como o licitante
OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA a respectiva contrarrazão. O licitante ANGEL’S SEGURANCA
E VIGILANCIA - EIRELI não apresentou recurso.

2. DAS RAZÕES

Em seu recurso, o licitante BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, em síntese, alega:

a) Não atendimento ao item 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;

b) Não atendimento ao item 9.11 – Qualificação Técnica;

Em seu pedido, o recorrente requer a inabilitação da empresa OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
LTDA por não atendimento aos itens 9.9.6 e 9.11 e requer diligências para apuração de fatos narrados na peça
recursal quanto aos atestados emitidos pelas empresas DCR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA e CONDOMÍNIO
MINHA PRAIA 1.

3. DAS CONTRARRAZÕES

Em suas contrarrazões, o licitante OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, em síntese, alega que:

a) Por ser ME/EPP, possui prazo legal para regularização dos débitos municipais;

b) Apresentou a qualificação técnica exigida para o certame;

Em seu pedido, a recorrida requer que seja negado provimento ao recurso apresentado pela recorrente, mantendo-
se a sua declaração de vencedora.

4. DO MÉRITO

4.1. QUANTO AO (DES)CUMPRIMENTO DO ITEM 9.9.6

Na análise dos documentos de habilitação inseridos no sistema ou constantes no SICAF, Pregoeiro e Equipe de
Apoio ao Pregão verificaram regularidade perante a fazenda municipal através da consulta à declaração obtida
através do SICAF.

Conforme declaração do SICAF emitida pelo Pregoeiro às 14:02 do dia 3 de março de 2021, não consta qualquer
irregularidade em nenhum dos níveis cadastrados.

Após o término da sessão pública com a respectiva declaração de vencedor, que se deu em 4 de março de 2021, 2
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(dois) licitantes apresentaram intenção de recurso alegando o descumprimento do item 9.9.6 do Edital pelo
vencedor.

Antes da aceitação das intenções, Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio verificaram novamente a declaração do
SICAF onde constava regularidade por parte do licitante declarado vencedor com a receita municipal com validade
até o dia 11 de abril de 2021.

Para ratificar tal informação, foi realizada através do SICAF a Consulta Nível IV – Regularidade Fiscal
Estadual/Distrital e Municipal, onde encontramos a seguinte informação relativa à regularidade municipal: 

Comprovante de Regularidade Municipal
Código de Controle da Certidão: 1MCCB94MCC
Data de Validade: 11/04/2021

Ao fazer o download do arquivo comprobatório, verificamos que se tratava apenas da certidão negativa da dívida
ativa municipal, emitida pela Procuradoria da Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro, não contendo a certidão
negativa ou positiva com efeitos de negativa da certidão municipal propriamente dita.

Dentre os documentos enviados pelo licitante vencedor consta a certidão negativa nº 7315356160, emitida pela
Secretaria Municipal de Fazenda, datada de 01/09/2020, com validade de 180 dias, ou seja, até 01/03/2021.

Uma vez que a sessão pública ocorreu em 3 de março de 2021, nesta data, a empresa não possuía certidão
negativa vigente junto à fazenda municipal.

Apesar da irregularidade encontrada, tal vício é sanável e não alteraria a declaração de vencedor, pelos motivos
expostos a seguir.

Conforme Lei Complementar nº 123/2006:

Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restrição.

§ 1º HAVENDO ALGUMA RESTRIÇÃO NA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, SERÁ
ASSEGURADO O PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS, CUJO TERMO INICIAL CORRESPONDERÁ AO MOMENTO EM QUE O
PROPONENTE FOR DECLARADO VENCEDOR DO CERTAME, prorrogável por igual período, a critério da administração
pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (grifo nosso)

Conforme Edital do PE nº 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. (grifo nosso)

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. (grifo
nosso)

Ocorre que ao vincular o termo inicial ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame (art.
43, §1º da LC 123/2006), uma vez declarado vencedor, o sistema automaticamente inicia o prazo para intenção de
recurso. O que gera uma certa confusão entre o a fase recursal e a fase de regularização fiscal/trabalhista para
empresas ME/EPP.

Conforme Decreto nº 10.024/2019:

Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma
imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

Uma vez que não foi concedido anteriormente o prazo para regularização, a fim de sanar qualquer irregularidade e
outorgar o prazo previsto em lei para que empresas ME/EPP regularizem suas certidões, foi concedido, em 15 de
março de 2021, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme item 9.15 do Edital, para que o licitante declarado
vencedor comprovasse a regularização da certidão municipal.

Conforme Lei nº 8.666/93:

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

Portanto, o último dia útil para apresentação da certidão regularizada é na próxima segunda-feira, dia 22 de março
de 2021.

Uma vez que o prazo para resposta do recurso por este Pregoeiro se encerra na presente data, caso não haja
regularização por parte do licitante declarado vencedor no prazo previsto no Edital, a Administração, de ofício, irá
anular a declaração de vencedor, será instaurado processo administrativo para aplicação das sanções previstas no
instrumento convocatório, assegurado contraditório e ampla defesa, e serão convocados os licitantes
remanescentes, respeitada a ordem de classificação.
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Conforme Edital do PE nº 003/2021:

9.15.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização. 

4.1. QUANTO AO (DES)CUMPRIMENTO DO ITEM 9.11

Conforme item 9.11.2 do Edital, exige-se para fins de qualificação técnica:

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. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços
executados com as seguintes características mínimas:

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;

(...)

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.

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.

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.

9.11.2.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo do serviço, a apresentação de diferentes
atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação
de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP nº 5/2017.

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 nº 5/2017.

9.11.2.5.1. A previsão contida neste item não tem caráter habilitatório ou classificatório, mas se destina apenas
aos casos em que há necessidade de se realizar diligências posteriores a fim de comprovar a veracidade dos
atestados já apresentados (Acórdão 12754/2019 - TCU - 1ª Câmara).

O licitante declarado vencedor apresentou 8 (oito) atestados de capacidade técnica. Apesar de não exigido
previamente, conforme item 9.11.2.5.1 do Edital, nos foram apresentados, com exceção do contrato com a
empresa Sagre Consultoria, os demais contratos de prestação de serviços a fim de comprovar a veracidade dos
atestados apresentados.

Foram extraídas as seguintes informações destes atestados/contratos:

CONDOMÍNIO MINHA PRAIA 1 – 28/07/2017 a 22/02/2021 – 1305 dias – 4 vigilantes;
SAGRE CONSULTORIA – 31/01/2018 a 20/02/2018 – 20 dias (período determinado – carnaval) – não possui o
quantitativo de vigilantes;
RIOTUR – 16/02/2018 a 16/06/2018 – 120 dias (contratação emergencial) – 41 vigilantes;
DCR PRODUÇÕES ARTISTICAS – 05/07/2018 a 18/12/2019 – 531 dias – 20 vigilantes;
COLÉGIO PEDRO II – 02/12/2019 a 02/12/2020 – 366 dias – 4 vigilantes;
CREFITO 2 – 31/01/2020 a 24/02/2021 – 390 dias – 12 vigilantes;
PGM-RJ – 01/02/2020 a 16/02/2021 – 381 dias – 10 vigilantes;
RIO SAÚDE – 30/05/2020 a 27/11/2020 – 181 dias (contratação emergencial) – 40 vigilantes.

Dos atestados apresentados, aquele emitido pelo Condomínio Minha Praia 1 é suficiente para que a empresa
cumpra o exigido no item 9.11.2.1.1 do instrumento convocatório, ou seja, comprovação de experiência mínima de
3 (três) anos.

Este atestado, apesar de isoladamente atender ao item 9.11.2.1.1, necessita de complemento para atendimento ao
item 9.11.2.1.2. Porém o item 9.11.2.1.2.1. permite esta complementação: “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 (...).
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Conforme resposta a pedido de esclarecimento divulgado no Comprasnet às 13:20:40 do dia 26/02/2021:

“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.

Conforme §2º do art.23 do Decreto 10.024/2019:

§ 2º As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a
administração.

Fica evidente que dentre os atestados apresentados, isoladamente, diversos atendem ao exigido no item
9.11.2.1.2 do Edital, não sendo, portanto, nem necessário realizar o somatório dos postos.

Em sua peça recursal, a empresa BEST VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA requer diligência a fim de ser verificar a
autenticidade do atestado e do contrato de prestação de serviços junto ao Condomínio Minha Praia 1 e junto a
empresa DCR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA.

Conforme item 8.12 do Edital:

8.12 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

Quanto ao atestado emitido pelo Condomínio Minha Praia, a recorrente alega que o atestado supramencionado não
atende ao item 9.11.2 do Edital e apresenta os indícios que fundamentam sua suspeita:

“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
“ContratoMP1_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.”

Em sua contrarrazão, a recorrida informa: 

“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.”

Inicialmente informo que as documentações extras encaminhadas pela recorrida para o e-mail
licitacao@crcrj.org.br estão disponíveis para consulta aos interessados no sítio do CRCRJ www.crc.org.br.

Quanto a afirmação de descumprimento do item 9.11.2, tal fato já foi refutado por este Pregoeiro.

O licitante declarado vencedor cumpriu integralmente o item 9.11.2.5 já mencionado anteriormente. Os
documentos extras ratificaram a legalidade dos documentos devidamente apresentados. Não havendo, portanto,
necessidade de novas diligências.

Quanto ao atestado emitido pela empresa DCR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, a recorrente apresenta os indícios
que fundamentam sua suspeita:

“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
nº8666/93, 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
CONTABILIDADEDO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.”

Em sua contrarrazão, a recorrida informa: 
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“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.”

Inicialmente informo que as documentações extras encaminhadas pela recorrida para o e-mail
licitacao@crcrj.org.br estão disponíveis para consulta aos interessados no sítio do CRCRJ www.crc.org.br.

O licitante declarado vencedor cumpriu integralmente o item 9.11.2.5 já mencionado anteriormente. Os
documentos extras ratificaram a legalidade dos documentos devidamente apresentados. Não havendo, portanto,
necessidade de novas diligências.

Mesmo que houvesse motivo que justificasse a exclusão do referido atestado, os demais atestados apresentados
cumpririam as exigências editalícias para comprovação da qualificação técnica.

Na análise do Pregão 07/2019 do INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLU.C.ITAPERUNA, mencionado pela
recorrente, a empresa OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA foi desclassificada pelo não
atendimento do item 5.1.2. do Termo de Referência:

“5.1.2. Comprovação de capacidade técnico--operacional, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade
técnica que comprovem que a licitante executa ou executou satisfatoriamente, pelo período mínimo de 3 (três)
anos, ininterruptos ou não, serviços de vigilância patrimonial com, no mínimo, 8 (oito) postos de trabalho.”

Como demonstrado pelo Pregoeiro na resposta ao recurso, a empresa foi desclassificada por possuir apenas 8
(oito) postos de trabalho durante 635 dias (aproximadamente 1 ano e 8 meses).

Diferentemente, em nosso Pregão, exigiu-se a experiência mínima de 3 (três) anos na prestação dos serviços
semelhantes e que o licitante tenha executado contrato(s) em número de postos equivalentes ao da contratação,
pelo período mínimo de 12 (doze) meses. Tenho a empresa recorrida cumprido tais requisitos mínimos.

Na análise do Pregão 17/2020 do MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ, mencionado pela
recorrente, a empresa OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA foi desclassificada pelo não
atendimento do item 9.11.2. do 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, por período não inferior a 3 anos, mediante a
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.”

A ata inicial declara a empresa OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA vencedora do certame. A
Ata complementar desclassifica a mesma empresa pelo não atendimento ao item 9.11.2 do Edital, porém sem
detalhar os motivos. Apesar da ata inicial informar intenções de recurso, os recursos, contrarrazões e resposta ao
recurso, caso existam, não estão disponíveis para consulta no sistema Comprasnet.

Porém, conforme corretamente colocado pela recorrida: “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.”

Portanto, a avaliação deste Pregoeiro limitar-se-á aos fatos ocorridos durante a sessão pública do Pregão Eletrônico
CRCRJ nº 003/2021.

Por fim, não foi encontrada nenhuma irregularidade quanto aos documentos de qualificação técnica apresentados
pelo licitante declarado vencedor, atendendo perfeitamente ao item 9.11.2 do Edital.

5. DA DECISÃO

Assim, pelos fundamentos apresentados, decido por reconhecer o recurso, por ser tempestivo, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo recorrente BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, CNPJ
05.234.289/0001-27, mantendo a declaração de vencedor do licitante OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA
PATRIMONIAL LTDA, CNPJ 26.344.455/0001-18.

Encaminho, conforme item 11.2.4 do edital, para decisão da autoridade competente.

RAPHAEL LIRA DA SILVA
Pregoeiro
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