
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS DA COMPANHIA DE ENTREPOSTO E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP

PREGÃO ELETRONICO Nº: 02/2021
PROCESSO N°042/2020
ÁREA INTERESSADA: DEPEC – Departamento de Entreposto da Capital
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Contratação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial no ETSP – Entreposto Terminal de São
Paulo, conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
Data: 29/01/2021
Horário: 09h30 (horário de Brasília/DF)

A empresa LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 05.408.502/0001-70, por intermédio de seu procurador, tempestivamente, vem, com fulcro no inciso
XVIII, do art. 4º da Lei 10.520/2002, bem como, alínea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666/93, à
presença de V.Sa., apresentar

CONTRARRAZÕES

Referente ao recurso interposto pela empresa GTP – TREZE LISTAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA. o que faz
por meio dos seguintes fatos e fundamentos:

I - DOS FATOS

Trata-se de licitação na modalidade “PREGÃO ELETRONICO”, que tem por objeto a Contratação de Serviços de
Vigilância  e  Segurança  Patrimonial  no  ETSP  –  Entreposto  Terminal  de  São  Paulo,  conforme  especificações
constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

II – DO MÉRITO

Do recurso da empresa GTP – TREZE LISTAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA.

Em resumo, diz a Recorrente que é certo atender as exigências Editalícias, mas citou erroneamente, o item 4.2
do Edital, dizendo que a empresa deve contemplar em sua proposta valores vigentes da convenção Coletiva da
Categoria do ano de 2021, que já consta publicada pelo sindicato. Citou ainda a respeito da matéria do “(TJPE –
AI 692569620118170001 PE – rel. Fernando Cerqueira – DJ 19 de junho de 2012), como amparo legal para
solicitar a nossa inabilitação”.

Ora, tal alegação não merece maiores comentários, tendo em vista que a proposta foi apresentada de acordo
com o solicitado em Edital ANEXO II PLANILHAS DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS e por esclarecimento
publicado dia 20.01.2021 pela Pregoeira:
“Pergunta 05 – “Tendo em vista que a CCT 2021 já esta homologada pergunto, as planilhas de custos deverão ser
preenchidas  com  o  salário  e  benefício  conforme  a  nova  CCT  2021”?”  Resposta:.  As  planilhas  devem  ser
preenchidas com os salários e benefícios da CCT 2020, e após assinatura do contrato e início das atividades a
empresa poderá solicitar a repactuação referente a CCT 2021.” (grifo nosso)

No que se refere à matéria citada do TJPE não está condizente com o momento, tal situação não cabe agora, uma
vez que, o edital informou como mês de referencia dos preços a data base da convenção Coletiva de Janeiro de
2020 e foi devidamente esclarecido e publicado a todos os concorrentes que o Reajuste será concedido assim que
a  empresa  Contratada  apresentar  planilha  de  repactuação  comprovando  o  Dissídio  da  Categoria  com base
Jan/2021.

Fato exposto, não resta dúvida que a empresa Lógica Segurança atendeu as exigências do Edital e seus anexos e
utilizou dos esclarecimentos para formular sua Proposta e planilhas de custo.
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Ainda sim, é relevante informar que a Ilustríssima Comissão julgadora realizou o julgamento correto e declarou
vencedora do Certame.

Razão  pela  qual  a  correta  decisão  da  Ilustríssima  Comissão  julgadora  não  merece  retoque  e  há  de  ser
integralmente mantida.

III – DO PEDIDO

Por fim, consignados os esclarecimentos, considerações e fundamentações acima, respeitosamente, requer que
seja improvido o recurso apresentado pela empresa, GTP – TREZE LISTAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA
mantendo-se as decisões que decretaram a Recorrida vencedora do certame ora em tela.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2021.

Termos em que,

Pede Deferimento.

LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI
CNPJ: 05.408.502/0001-70
Florisvaldo São Leão Ferreira
RG nº 5.952.778 SSP/SP
CPF/MF Sob nº 439.519.298-04

Voltar
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Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO,  PREGOEIRO E  EQUIPE  DE APOIO DO DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS DA COMPANHIA DE ENTREPOSTO E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP

PREGÃO ELETRONICO Nº: 02/2021
PROCESSO N°042/2020
ÁREA INTERESSADA: DEPEC – Departamento de Entreposto da Capital
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Contratação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial no ETSP – Entreposto Terminal de São Paulo,
conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
Data: 29/01/2021
Horário: 09h30 (horário de Brasília/DF)

A empresa LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 05.408.502/0001-70, por intermédio de seu procurador, tempestivamente, vem, com fulcro no inciso XVIII, do
art. 4º da Lei 10.520/2002, bem como, alínea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666/93, à presença de V.Sa.,
apresentar

CONTRARRAZÕES

Referente ao recurso interposto pela empresa ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, que o faz por meio dos
seguintes fatos e fundamentos:

I - DOS FATOS

Trata-se de licitação na modalidade “PREGÃO ELETRONICO”,  que tem por  objeto  a  Contratação de Serviços  de
Vigilância e Segurança Patrimonial no ETSP – Entreposto Terminal de São Paulo, conforme especificações constantes
do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

II – DO MÉRITO

Do recurso da empresa ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA

Em resumo, diz a Recorrente que a Recorrida apresentou Declaração de Contratos exigida no Item 8.2.4 alínea d do
Edital, com irregularidades nas datas de vigência dos Contratos firmados com a Administração Publica e Privada,
informando em seu conteúdo 8 contratos com vigência vencida.
Afirmou em seu recurso que a Lógica Segurança agiu de má fé em corrigir as datas apresentadas, no momento em
que Sra. Pregoeira solicitou a declaração com a justificativa dos 10% em chat conforme item 8.2.4.2 letra b, com
intuito de confundir a Comissão de Licitações do Ceagesp.

Cabe  argumentar  que,  a  Recorrida  seguiu  corretamente  o  que  estabelece  a  Lei  8.666/93,  bem  como,  a  Lei
10.520/2002 e o Edital em toda sua integra e embora tenha erro de digitação nas datas de Vigência, sanou as
duvidas quanto o seu Real quadro de contratos Vigentes, apresentando e justificando corretamente a variação de
10% do seu Patrimônio Liquido, quando solicitado pela Comissão de Licitações em chat. Relevante mencionar que foi
possível corrigir a declaração e somente a fez porque tem como comprovar com os Termos de Contratos e Aditivos
dos mesmos, no qual, está a disposição para diligência. Afirmamos que, em nenhum momento, agimos de má fé e é
nítido que prezamos pela idoneidade e Manutenção no mercado de trabalho, conhecedores de todas as punições
cabíveis nestas situações.

Lembramos que a Comissão julgadora em nenhum momento deixou de seguir o que Preceitua a Legislação pertinente
e agiu com rigor considerando o artigo 3º da Lei 8.666/93 e no uso de suas atribuições, se baseou no item 7.3.3 do
edital para atender as necessidades do órgão que representa.

Lei 8.666/93 “Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção
da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada  e  julgada  em estrita  conformidade  com os  princípios  básicos  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da
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moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”

“7.3.3 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que,
sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização
da sessão pública do pregão.”

A  Recorrente  alegou  também,  irregularidades  na  formulação  dos  Preços  constantes  da  Planilha  de  Custos
apresentada para os vigilantes condutores, relatou que a Recorrida não utilizou dos parâmetros de distribuição de
custos envolvidos na composição dos preços dos veículos utilizados para o Contrato.

Como podemos nas planilhas apresentadas no Edital, Anexo II - Planilhas de Custos, mencionava exatamente o que
era considerado de uso Geral, informando, portanto que, a distribuição de custos poderia ser diluída por todos os
postos.  O  que  pode  ser  comprovado  nas  descrições  do  Termo  de  Referencia  na  cláusula  6ª  Obrigações  e
Responsabilidade  da  contratada,  onde  descrevem os  EPIS  e  uniformes  de  uso  individual,  EPIS  de  uso  geral  e
equipamentos de uso geral.

Seguimos rigorosamente o que se pede em edital, na composição dos custos e demonstramos com os ajustes que, o
nosso preço é exequível e atende todas as Exigências para executar o contrato. Distribuímos os custos de veículos e
materiais sob expensas para todos os postos, uma vez que, não havia nenhum impedimento Legal no Edital e demais
Legislações pertinentes. Vale ressaltar que, a composição de custos dos serviços é de inteira responsabilidade da
empresa Licitante e que deve compor o seu custo real e atender integralmente o que se pede em edital, portanto a
maneira de diluição dos Veículos e demais Materiais de uso geral, os quais causam mais impacto nos custos da
licitante podem ser diluído nas planilhas. Fato que, por isso está em todos os Modelos do anexo do Edital e é utilizado
em Estudos Do Governo, tanto da Esfera Estadual o Cadterc, quanto Federal a Instrução IN Nº 5, DE 26 DE MAIO DE
2017. O mais importante é conter todos os custos diretos e indiretos e não onerar cofres Públicos tornando assim a
proposta mais vantajosa.

Diante do que foi exposto, fica claro que a empresa Lógica agiu de forma correta, atendeu o edital e comprovou que
faz jus a sua classificação.

III – DO PEDIDO

Por fim, consignados os esclarecimentos, considerações e fundamentações acima, respeitosamente, requeremos que
seja improvido o recurso apresentado pela empresa, ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, mantendo-se as
decisões que decretaram a Recorrida vencedora do certame ora em tela.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2021.

Termos em que,

Pede Deferimento.

LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI
CNPJ: 05.408.502/0001-70
Florisvaldo São Leão Ferreira
RG nº 5.952.778 SSP/SP
CPF/MF Sob nº 439.519.298-04

Voltar
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Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO,  PREGOEIRO E  EQUIPE  DE APOIO DO DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS DA COMPANHIA DE ENTREPOSTO E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP

PREGÃO ELETRONICO Nº: 02/2021
PROCESSO N°042/2020
ÁREA INTERESSADA: DEPEC – Departamento de Entreposto da Capital
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Contratação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial no ETSP – Entreposto Terminal de São Paulo,
conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
Data: 29/01/2021
Horário: 09h30 (horário de Brasília/DF)

A empresa LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 05.408.502/0001-70, por intermédio de seu procurador, tempestivamente, vem, com fulcro no inciso XVIII, do
art. 4º da Lei 10.520/2002, bem como, alínea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666/93, à presença de V.Sa.,
apresentar:

CONTRARRAZÕES

Referente ao recurso interposto pela empresa MENYA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, que o faz por meio dos
seguintes fatos e fundamentos:

I - DOS FATOS

Trata-se de licitação na modalidade “PREGÃO ELETRONICO”,  que tem por  objeto  a  Contratação de Serviços  de
Vigilância e Segurança Patrimonial no ETSP – Entreposto Terminal de São Paulo, conforme especificações constantes
do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

II – DO MÉRITO

Do recurso da empresa MENYA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA

Em resumo, diz a Recorrente que a Recorrida não atendeu as exigências Editalícias, no que se refere composição de
custos em suas planilhas de preços e mencionou algumas inconsistências que tornaram os preços inexequíveis, no
qual descrevo a seguir, sendo:

a) das inconsistências do cálculo do SAT: Alegando que o calculo correto é multiplicar a alíquota do RAT, que para
este  segmento  o  correto  é  3%,  pelo  FATOR  Previdenciário  informando  o  percentual  de  alíquota  de  1,0969%,
conforme consulta FAPWeb.

Resta esclarecer que foi solicitado pela comissão de Licitação do CEAGESP no chat o Fator Previdenciário de 2020
publicado pelo FAPWeb da Empresa Lógica, conforme previsto no Anexo II Planilhas de custos.

Logo, a empresa apresentou os devidos documentos que comprovam que o percentual apresentado em planilha de
2,80%, é resultado da multiplicação da alíquota de 3% do RAT e 0,9342 FAP. (doc. 01)

Ainda sim, foi analisado e conferido pela Comissão de Licitações e o pelo Departamento de Orientações da Secretaria
de Gestão – SEGES, e declarado aceito.

03/02/2021 FapWEB - Fator Acidentário de Prevenção - Resultados da Consulta do Estabelecimento
https://www2.dataprev.gov.br/FapWeb/pages/consulta/resultadoConsultaFap.xhtml 1/2
*Ano de Vigência:
2020
Selecione um Estabelecimento:
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05.408.502/0001-70
ou complete o CNPJ Raiz 05.408.502/
Alternar visualização da consulta para : FAP Original - Data Cálculo: 30/09/2019 - Valor do Fap: 0,9342
Nome Empresarial:
LOGICA SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI
CNPJ Completo:
05.408.502/0001-70
Endereço:
R Alvarenga 1387 - Butanta - Sao Paulo - Sp
CEP:
05509-002
Início da Atividade:
25/11/2002
Data da última atualização na RFB na extração:
18/10/2003
Ano de Vigência:
2020
Período-base utilizado para o cálculo:
de 01/01/2017 a 31/12/2018
Data de extração dos dados da arrecadação:
Origem: Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações àPrevidência Social - GFIP:
01/03/2019
Origem: eSocial - Sistema de Escrituração Digital das ObrigaçõesFiscais, Previdenciárias e Trabalhistas:
04/07/2019
Data de extração dos dados de benefícios:
Origem: Sistema Único de Benefícios-SUB
02/05/2019
Data de extração da expectativa de vida:
20/05/2019
Ano de Referência:
2017
Fonte:
IBGE
Comunicação de Acidente de Trabalho - CATcom Óbito:
0
Massa Salarial:
82.975.785,60
Número Médio de Vínculos:
2.079,2500
Total de Estabelecimentos na subclasseCNAE:
6.568
Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE
com todos os insumos necessários ao cálculodo FAP:
4.036
Auxílio-doença por acidente de trabalho - B91:
8
Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho -B92:
0
Pensão por morte por acidente de trabalho - B93:
0
Auxílio-acidente por acidente de trabalho - B94:
0
Valor Total de Benefícios Pagos:
31.070,28
Atividade econômica do estabelecimento(Subclasse da CNAE - 2.0):
ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA (80.11-1/01)
Atividade econômica do estabelecimento - Relação de GFIPs válidas e eSocial:
Visualizar Relatório
Resultados da Consulta do Estabelecimento
Filtrar Consulta do FAP
Filtrar Processamentos do FAP - FAP Original
Dados do

Doc 01

b) DA NÃO COMPROVAÇÃO DOS PREÇOS DOS INSUMOS: Menciona que a Recorrida estimou preços muito inferiores
aos preços praticados no mercado. Citando como exemplo o protetor solar e vestuários. Informou preços cotados por
eles.

Vejamos, estes valores são custos que variam de acordo com a empresa e seu poder de negociação e compra, uma
vez que, não há no edital qualquer impedimento na compra de galões de 2 Litros ou mais, apenas solicita que deve
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ser disponibilizado em embalagens individuais, fato que já é praticado em outros contratos, no qual, estabelecem o
fornecimento  de  protetor  solar  para  os  nossos  funcionários.  Considerando  ainda  a  grande  quantidade  de
Equipamentos e Uniformes que serão compradas e que os custos foram feitos através de cotação, com a empresa
parceira de confecção de uniformes e distribuidoras de EPIs, não cabendo a comparação destes valores através de
pesquisas realizadas em sites de busca, tão pouco, de outra empresa. Quanto à qualidade dos nossos uniformes pode
ser comprovada por nossos clientes e são devidamente autorizados pela Policia Federal.

Cabe ressaltar que, a quantidade informada está correta e que os custos estão de acordo com as cotações recentes
da empresa, garantindo o fornecimento adequado conforme solicitado no Termo de Referencia.

c) DAS FALHAS NA INCIDENCIA DO SUBMODULO 2.2 SOBRE O SUBMODULO 2.1. Alegou em seu recurso que a
Recorrida utilizou em uma primeira planilha custos diferentes do percentual resultante da incidência do submodulo
2.2 sobre o 2.1 e que na planilha ajustada final apresentou valor menor que o parâmetro mínimo.

No Edital, contém percentuais estimados de acordo com o Segmento e o Mercado de trabalho, servindo apenas de
parâmetros de análise de custos. Em nossa planilha de custos, apresentamos fórmulas coerentes com os cálculos
reais praticados dos Encargos e suas incidências, no qual, resultou no percentual de 7,48% de acordo com a seguinte
formula:

A incidência do subitem 2.2 sobre o submódulo 2.1 é o total do percentual 36,60% do submódulo 2.2, (Encargos
Previdenciários GPS, FGTS e outras contribuições), multiplicado pelo submódulo 2.1, (13º salário, Férias e Adicional
de  Férias)  que  é  20,43%,  resultando  assim o  percentual  informado  em nossas  planilhas  de  7,48%.  Conforme
demonstramos a seguir:

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias
A 13º Salário 8,33% 192,19
B Ferias e terço constitucional 12,10% 279,17
Subtotal 20,43%
C Incidência do Submódulo 2.2 sobre o Submódulo 2.1 7,48% 172,57
Total do Submódulo 2.1 27,91% 643,93
Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e Outras Contribuições
A INSS 20,00% 461,43
B Salário Educação 2,50% 57,68
C SAT (Seguro Acidente de Trabalho) 2,80% 64,60
D SESC ou SESI 1,50% 34,61
E SENAI - SENAC 1,00% 23,07
F SEBRAE 0,60% 13,84
G INCRA 0,20% 4,61
H FGTS 8,00% 184,57
Total do Submódulo 2.2 36,60% 844,41

d)  DA INOBSERVANCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO:  Em seu  recurso  a  Recorrente  alega  que,  a
Recorrida considerou em seus custos descontos maior  que os permitidos pela  convenção coletiva da Categoria,
estimando que serão contratados um titular e dois dependentes. Ressaltou também que, em algumas de nossas
planilhas apresentadas, há erro no calculo de Assistência Médica, com o valor de R$ 95,86 referente a parte de
contribuição do trabalhador, e que o correto estipulado na convenção coletiva é de 95,58.

Diante do exposto, esclarecemos que a Lógica possui contrato de Assistência médica para seus funcionários e que o
valor cobrado pela empresa contratada é baseado em um estudo de quantidade de vida atual dos seus Titulares e
dependentes, por sua faixa etária e que anualmente reajustado conforme permitido pela ANS. A Recorrida apresenta
em suas planilhas de composição de preços valores reais e descontos permitidos, conforme a convenção Coletiva,
uma vez que possui parâmetro para avaliação de custos Reais praticados.

Quanto  ao  fato  exposto,  em  questão  do  valor  permitido  para  desconto  de  Assistência  médica  do  Trabalhador
justificamos que, na composição de custos das planilhas dos Supervisores, considerando-se que os descontos não são
percentuais fixos, mas dependem da quantidade de titulares e dependentes, variando de 5 a 8% do salário base
limitando apenas, ao desconto máximo de R$152,92, usamos na planilha de custos um valor médio para funcionários
com  piso  salarial  maior  que  o  Vigilante.  Logo  o  valor  de  0,28  de  diferença,  informado  pelo  Recorrente,  não
desrespeita o Instrumento normativo De convenção Coletiva e não merece ser levado em consideração.

E por fim, na alínea e) DA IRREGULARIDADE NA APÓLICE DE SEGURO DE VIDA DOS SEUS COLABORADORES:
Mencionou que a Recorrida apresentou valores significativamente inferiores ao Praticado no Mercado, alegando que o
valor cotado de 6,00 por vida, não contempla o Seguro de vida estipulado em convenção Coletiva.
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Tal fato não merece consideração, já que o mesmo está se baseando em cotações realizadas aleatoriamente ou em
cadernos de estudos do Governo, onde não condiz com a realidade de cada empresa. Mais uma vez esclarecemos que
a empresa Lógica Segurança possui anos de atuação no mercado de Trabalho, que pode ser comprovada pelo seu
CNPJ, que possui mais de 2 mil funcionários e oferece devidamente o seguro de vida, respeitando a Convenção
Coletiva da Categoria, no qual é fiscalizada pela entidade da classe como as demais do segmento.

Possuímos um contrato com empresa idônea de Seguro de vida em Grupo, no qual contemplam em suas cláusulas as
exigências da Convenção Coletiva e que o valor unitário de R$ 6,00 por funcionário informado em nossas planilhas de
custos, refletem a realidade dos valores pagos.

Reforçamos, portanto, que não resta nenhuma dúvida que a empresa apresentou planilha adequada e de acordo com
Item 7.3.17.1 do Edital que diz:

7.3.17.1 Somente poderá ocorrer a exclusão por inexequibilidade caso a licitante, depois de concedido prazo, não
consiga comprovar que seu preço é exequível.

A Comissão realizou conferencia de todos os cálculos e valores, solicitou que a empresa demonstrasse em planilha as
formulas utilizadas para comprovar que seu preço está adequado e constatou foram atendidas todas as exigências do
edital, destarte declarando vencedora do Certame.

Razão pela qual a correta decisão da Ilustríssima Comissão julgadora merece ser mantida.

III – DO PEDIDO

Por fim, consignados os esclarecimentos, considerações e fundamentações acima, respeitosamente, requer que seja
improvido o recurso apresentado pela empresa, MENYA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, mantendo-se as decisões
que decretaram a Recorrida vencedora do certame ora em tela.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2021.

Termos em que,

Pede Deferimento.

LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI
CNPJ: 05.408.502/0001-70
Florisvaldo São Leão Ferreira
RG nº 5.952.778 SSP/SP
CPF/MF Sob nº 439.519.298-04

Voltar
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Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO,  PREGOEIRO E  EQUIPE  DE APOIO DO DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS DA COMPANHIA DE ENTREPOSTO E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP

PREGÃO ELETRONICO Nº: 02/2021
PROCESSO N°042/2020
ÁREA INTERESSADA: DEPEC – Departamento de Entreposto da Capital
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Contratação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial no ETSP – Entreposto Terminal de São Paulo,
conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
Data: 29/01/2021
Horário: 09h30 (horário de Brasília/DF)

A empresa LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 05.408.502/0001-70, por intermédio de seu procurador, tempestivamente, vem, com fulcro no inciso XVIII, do
art. 4º da Lei 10.520/2002, bem como, alínea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666/93, à presença de V.Sa.,
apresentar

CONTRARRAZÕES

Referente ao recurso interposto pela empresa MRS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, que o faz por
meio dos seguintes fatos e fundamentos:

I - DOS FATOS

Trata-se de licitação na modalidade “PREGÃO ELETRONICO”,  que tem por  objeto  a  Contratação de Serviços  de
Vigilância e Segurança Patrimonial no ETSP – Entreposto Terminal de São Paulo, conforme especificações constantes
do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

II – DO MÉRITO

Do recurso da empresa MRS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI

Em resumo, diz a Recorrente que a Recorrida errou em sua formulação da planilha de custos no que se refere aos
encargos sociais, o que demonstra ser insuficiente para custear os encargos fixados pela Legislação. E ainda, que fez
de má fé em omitir os encargos para induzir o Pregoeiro ao erro apresentando valores fictícios e em desacordo com o
caderno técnico do governo do Estado de São Paulo. Alegou ainda que, a empresa apresentou valores simbólicos para
Lucro, informando ser insuficiente para saude do contrato.

Tal alegação não merece considerações, haja vista que a proposta e as planilhas foram apresentadas de acordo com o
solicitado em Edital e seus anexos, bem como estabelecido no ANEXO II PLANILHAS DE CUSTO E FORMAÇÃO DE
PREÇOS, além dos esclarecimentos publicados pela Pregoeira. Ademais, foi devidamente analisada pela comissão de
Licitações do Ceagesp, ajustada conforme os apontamentos da SEGES – Secretaria de Gestão informados em chat e
declarada aceita, atendendo assim todas as exigências da Legislação em vigor.

A empresa Lógica jamais atuou de má fé e com intenção de induzir a Comissão ou a Sra. Pregoeira ao erro, pelo
contrário, respondeu devidamente as dúvidas apresentadas e apontadas no certame, sanou as falhas e apresentou
preços exequíveis e compatíveis com o praticado no Mercado atualmente. Além de ser uma empresa idônea de 10
anos de prestação de Serviços com contratos Públicos e Privados que estima pela sua imagem e cumpre a rigor com
seus compromissos assumidos, prezando continuar atuando e mantendo sua idoneidade.

Importante lembrar que a Ceagesp – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo,5 é um
órgão Federal e que segue as Legislações e estudos Pertinentes. Fato esclarecido e publicado pela Sra. Pregoeira que
utilizou de suas atribuições e seguiu o item 7.7.4.3 do Edital que menciona:
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7.7.4.3 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 2º do art. 56 da Lei n.º 13.303/16, para efeito de
comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

a) Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos
com indícios de inexequibilidade;
b) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
c) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
d) Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada;
e)  Pesquisa  de  preço  com fornecedores  dos  insumos  utilizados,  tais  como:  atacadistas,  lojas  de  suprimentos,
supermercados e fabricantes;
f) Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
g) Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;
h) Estudos setoriais;
i) Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
j) Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha
para a prestação dos serviços;
k) Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

Sendo assim, não resta dúvida que a empresa Lógica Segurança atendeu as exigências do Edital e seus anexos e
utilizou dos esclarecimentos para formular sua Proposta e planilhas de custo, sanou as falhas e demonstrou que seus
valores atendem todas as especificações do Edital e que prestará um serviço de qualidade como sempre fez.

Razão pela qual a correta decisão da Ilustríssima Comissão julgadora não merece retoque e há de ser integralmente
mantida.

III – DO PEDIDO

Por fim, consignados os esclarecimentos, considerações e fundamentações acima, respeitosamente, requer que seja
improvido o recurso apresentado pela empresa, MRS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI mantendo-se
as decisões que decretaram a Recorrida vencedora do certame ora em tela.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2021.

Termos em que,

Pede Deferimento.

LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI
CNPJ: 05.408.502/0001-70
Florisvaldo São Leão Ferreira
RG nº 5.952.778 SSP/SP
CPF/MF Sob nº 439.519.298-04

Voltar

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/Acompanhar_Recurso1.asp?prgC...

2 of 2 01/03/2021 16:46



Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO,  PREGOEIRO E  EQUIPE  DE APOIO DO DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS DA COMPANHIA DE ENTREPOSTO E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP

PREGÃO ELETRONICO Nº: 02/2021
PROCESSO N°042/2020
ÁREA INTERESSADA: DEPEC – Departamento de Entreposto da Capital
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Contratação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial no ETSP – Entreposto Terminal de São Paulo,
conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
Data: 29/01/2021
Horário: 09h30 (horário de Brasília/DF)

A empresa LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI- pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
05.408.502/0001-70, por intermédio de seu procurador, tempestivamente, vem, com fulcro no inciso XVIII, do art.
4º da Lei 10.520/2002, bem como, alínea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666/93, à presença de V.Sa.,
apresentar

CONTRARRAZÕES

Referente ao recurso interposto pela empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI,  que o faz por  meio dos
seguintes fatos e fundamentos:

I - DOS FATOS

Trata-se de licitação na modalidade “PREGÃO ELETRONICO”,  que tem por  objeto  a  Contratação de Serviços  de
Vigilância e Segurança Patrimonial no ETSP – Entreposto Terminal de São Paulo, conforme especificações constantes
do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

II – DO MÉRITO

Do recurso da empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI

Em resumo, diz a Recorrente que a Recorrida não atendeu as exigências Editalícias, no que se refere apresentação de
Procuração de seu representante Legal, o que impediu a comissão de avaliar os poderes para assinar a proposta e
documentos de habilitação.

Conforme podemos ver ao longo do processo, a Comissão julgadora, no uso de suas atribuições, se baseou no item
7.3.3 do edital, no qual, prevê que, a qualquer momento, poderá solicitar esclarecimentos e sanar dúvidas quanto as
exigências formais,  além de que, o fato não seria relevante para a desclassificação da Proposta, uma vez que,
atendeu as exigências do edital e poderia ser sanada em momento oportuno.

“7.3.3 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que,
sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização
da sessão pública do pregão.”

Conduta aplicada corretamente pela Pregoeira e ainda, constatando a veracidade do documento apresentado pela
empresa junto aos originais na comissão de licitações do Ceagesp.

Outrossim, a Recorrida em nenhum momento alterou o conteúdo da Proposta, comprovou apenas que a empresa
estava devidamente representada, fato que a levou ser declarada vencedora do Certame.

Razão pela qual a correta decisão da Ilustríssima Comissão julgadora não merece retoque e há de ser mantida.
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III – DO PEDIDO

Por fim, consignados os esclarecimentos, considerações e fundamentações acima, respeitosamente, requer que seja
improvido o recurso apresentado pela empresa, SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI, mantendo-se as decisões
que decretaram a Recorrida vencedora do certame ora em tela.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2021.

Termos em que,

Pede Deferimento.

LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI
CNPJ: 05.408.502/0001-70
Florisvaldo São Leão Ferreira
RG nº 5.952.778 SSP/SP
CPF/MF Sob nº 439.519.298-04

Voltar
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