
ILUSTRISSIMO SENHOR (A) PREGOEIRO OFICIAL E DOUTA EQUIPE DE 
APOIO RESPONSAVEL PELO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO PREGAO 
N° 14/2020- FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 

Referéncias: 
Edital de Pregdo Eletrénico n.° 14/2020 
Processo DE Compra e/ou Servico n. 77/2020 

CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA., ora denominada 
Recorrente, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 
67.668.194/0001-79, estabelecida na Rua Alvarenga, n° 2.251, Sao Paulo/SP, por 
seu representante que esta subscreve, vem, tempestivamente, perante Vossas 
Senhorias, interpor RECURSO, com fulcro no artigo 4° da Lei Federal n. 10.520/02, 
no Decreto Municipal18014/2012 e artigo 109, I, “a”, da Lei Federal n. 8.666/93, 

pelas razdes de fato e de direito a seguir expostas. 

1. SINTESE DOS FATOS 

Trata-se de processo licitatorio na modalidade pregao presencial, do tipo 
menor preso, instaurado pela FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO 

CAMPO , cujo objeto é a contratacéo de empresa prestadora de servicos de 
vigilancia patrimonial desarmada, nas dependéncias da citada Autarquia Municipal, 
de acordo com as disposicdes descritas no edital e seus anexos. 

No decorrer do procedimento licitatorio, a ora RECORENTE foi 
desclassificada, tendo a Sra. Pregoeira que a empresa teria apresentado planilha 
de precos em modelo divergente do previsto no item 4.1 do Edital e, ainda, que a 
empresa teria apresentado previsdo de percentual de Seguro de Acidente de 
Trabalho de 3,63 %, indice que seria superior a aliquota de 3% prevista no Anexo 
V do Decreto n. 3048/99. 

Ao final da licitagdo, a Autarquia licitante declarou como vencedora a SEAL 
SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI, ora denominada Recorrida, apds a Comissao 
Julgadora aprovar o preco e documentacao pertinentes. 

Pois bem. Nao obstante a decisao da D. Comissdo Julgadora é certo que 
por nao concordar com sua desclassificagdo, a Recorrente exerce seu direito de 
apresentar as razOes de seu inconformismo, o que faz por meio do presente 
Recurso. 

Além de discordar das justificativas que embasaram a decis&o da ilustre 
Pregoeira de desclassificar a Recorrente, o presente recurso também servira para 
demonstrar o possivel cerceamento de defesa, uma vez que 0 prazo apresentacao 
da minuta de recurso coincidiu com o prazo concedido pela Comissao Licitante para 

que a empresa SEAL apresentasse sua planilha com a adequacao de valores.



Destarte, diante dos vicios verificados, as decisOes tomadas por Vossa 

Senhoria, data venia, merecem reforma. 

2. DAS RAZOES RECURSAIS 
2.1 DA PLANILHA DE CUSTOS 

O Edital, na clausula 4.1.5: 

"4.1. A proposta comercial, que devera ser apresentada 
OBRIGATORIAMENTE, nos moldes do Anexo II e complementada, 
conforme ANEXOIII, ambos deste Edital.” 

Entendeu a Pregoeira que as proposta apresentada pela 

Recorrente n&o teria atendido a exigéncia descrita no citado item, motivo que 

embasou a desclassificacao. 

Ocorre que tal decisao nao pode prevalecer. 

Ainda que a planilha possa nado ter observado totalmente o 
modelo apresentado pela Autarquia licitante, a planilha apresentada, todas as 
informagdes e precos exigidos para essa espécie de prestacao de servilcos 
forma devidamente inseridas na planilha. 

Ha que se ressaltar que 0 modelo apresentado no item 4.1 contém 
incorregdo, pois nao contempla encargos obrigatérios que devem_ ser 

ri na ro as de preco, no caso ncar relativ 

istem Incra. 

Ora, como poderia a Recorrente apresentar proposta adequada 
utilizando modelo de planilha que nao contemplava a totalidade de encargos 
que incidiriam sobre a proposta? 

Para apresentar prego se adequavam a legislagcdo vigente e que 
verdadeiramente refletiriam a realidade, optou a Recorrente por apresentar sua 
proposta em modelo que, embora diverso do previsto no edital, contemplava a 

totalidade de encargos e despesas. 

Conforme preconiza o artigo 3°, caput, da Lei 8.666/93 “a 
licitag¢ado destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da 
isonomia, a selecao da proposta mais vantajosa para a administragao e a 

promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel e sera processada e julgada 
em estrita conformidade com os principios basicos da leqalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculagéo ao instrumento convocatorio, do julgamento 
objetivo e dos que /lhes sao correlatos.” 

Assim, admitir que seja desconsiderada a apresentagdo de 
planilha que contemplava todas as despesas decorrentes da prestacao de 
servico, incluindo encargos com _ previsao legal e que nao estavam 
presentes no modelo descrito no item 4.1 do Edital e, ato continuo, por 
esse motivo desclassificar a Recorrente é fazer cair por terra o principio da 
legalidade.



Merece atencdo também o fato de que foi igualmente considerado 
como critério de desclassificacgéo a apresentacao de aliquota SAT no percentual 
de 3,63%, pois segundo a Pregoeira, em desacordo com o Decreto 3048/99. 

Ocorre que 0 RAT (antigo SAT - Seguro de Acidentes de Trabalho) 

representa a contribuicdo da empresa, prevista no inciso II do artigo 22 da Lei 
8212/91, e consiste em percentual que mede o risco da atividade econémica, com 
base no qual é cobrada a contribuicdo para financiar os beneficios previdencidrios 
decorrentes do grau de incidéncia de incapacidade laborativa. 

Pois bem, a _ aliquota correspondente é_ resultante’ de, 
obrigatoriamente da multiplicagaéo do grau de risco de 3% sobre o FAP de 1,21% e 
nao poderia a Recorrente apresentar dado diverso, sob pena de indicar em sua 
planilha encargo irreal. 

Desta forma, é imperioso que a desclassificagéo da Recorrente seja 
revista. 

2.2 DO CERCEAMENTO DE DEFESA 

No caso em apreco, embora os recursos apresentados contra a 
resultado da licitagéo também tenha que contemplar as irresignagdes sobre os 
valores apresentados pela empresa vencedora, verifica-se que ha_ nitido 
cerceamento de defesa em relacdo a este ponto, pois na sessdo de julgamento 
da propostas, ao mesmo tempo que foi aberto prazo de 3 dias para as 
empresas interessadas recorrerem, foi aberto também prazo de 3 dias para que 
a empresa e vencedora apresentasse sua planilha com as adequaco6es de valor. 

Ora, como pode a Reocorrente contestar os dados da planilha da 
empresa vencedora se, quando iniciado o prazo para recurso, a planilha de 
preco da vencedora com as adequacdes determinadas nao estava disponivel 
para consulta das demais participantes? 

; A Constituicdéo Federal traz como um dos principios fundamentais 
0 principio do contraditdério, ao assim estabelecer: 

"Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem disting¢ao de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, 4 
seguran¢a e a propriedade, nos termos seguintes: 

Law] 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral sao assegurados o contraditorio e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes;” 

Logo, permitir que corram prazos simultaneos para que a empresa 
vencedora apresente planilha e para que as demais empresas apresentem suas 
razGes de recurso em face da proposta apresentada pela empresa vencedora, 
pulveriza o principio do contraditério, bem como o principio da isonomia, pois 
da tratamento distinto as empresas participantes.



Assim, deve a Comissao Pregoeira reabrir 0 prazo para Recurso 
tao logo seja dada a devida publicidade da planilha apresentada pela empresa 
SEAL, para que todos os interessados, incluindo a Recorrente, possam 
contestar os dados nela apresentados. 

3. DO PEDIDO 

Por todo o exposto, é inequivoco que a manutencao da Recorrida como a 
vencedora do certame contraria os principios norteadores da licitagdo e 
notadamente o interesse publico. Desse modo, requer a Recorrente que: 

a)Seja o presente Recurso recebido e no mérito acolhido, para que seja 
reconsiderada a desclassificagao da Recorrente, pelas razOes expostas; 

b)Seja observado o principio do contraditorio e reaberto o prazo para que a 
Recorrente possa se manifestar sobre a planilha apresentada pela empresa 
vencedora, tao logo seja dada publicidade ao referido documento; 

c) Na remota hipdtese de nado acolhimento das razdes recursais, que o presente 
Recurso seja encaminhado a Autoridade Hierarquicamente Competente para 
revisao, a fim de dar o devido provimento ao mesmo. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 
Sao Paulo 17 de setembro de 2020. 
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\ CENTURION 

Validade: 31/12/2020 

PROCURACAO 

Pelo presente instrumento particular de procuragao, a empresa CENTURION SEGURANCA E 

VIGILANCIA LTDA, estabelecida 4 Rua Alvarenga, 2251 - Butanta - Sao Paulo - Estado de Sao Paulo 

inscrita no CNP] (MF) sob o n° 67.668.194/0001-79, e Inscrigao Estadual Isenta, neste ato representada 

pelo representante legal abaixo assinado, o Sr. ANDERSON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, residéncia profissional 4 Rua Alvarenga n° 2251 - Altos - Butanta - Sio Paulo/SP, portador da 

cédula de identidade RG n® 34.215.261 SSP/SP e do CPF/MF sob o n® 310.646.898-09, nomeia e 

constitul como seus procuradores, a Sra. CLAUDIA SERGIO BEZERRA, Divorciada, 

portadora da cédula de identidade RG n® 18,941.890-4 SSP/SP e CPF/MF sob n° 162,861,198-76, ¢/ou 

‘Sr. JOSE LUIZ DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n° 

"11.883,032-6 SSP/SP e do CPF/MF sob n° 048.075.318-08, e/ou Sra. ANA CRISTINA BOTELHO, 

brasileira, casada, portador da cédula de identidade RG n° 14.876.276-1 SSP/SP e do CPF/MF sob n° 

083.622.068-45, e/ou Sr. ALEXANDRE COSTA BATISTA, brasileiro, casado, portadora da cédula 

de identidade RG n® 18,614,201-8 ¢ do CPF/MF sob.o n° 134,763.108-92, e Sr. WILLIAM CESAR 

FERNANDES PORTO, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n° 25.289.362-1 e do 

CPF/MF sob o n° 200.634.738-10, a quem confere amplos poderes para especialmente, representa-lo 

nas licitagdes, junto aos érgaos da administracéo publica, economia mista, compreendendo 

Administragao direta e indireta, Autarquias, SESC, CESP, SERVIGO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, podendo para tanto oferecer documentos, 

apresentar ou assinar propostas, declaragdes, formular ofertas e lances de precos em pregées 

eletronicos ou presenciais, assinar atas, propostas, interpor ou renunciar ao direito de recursos 

administrativos e¢ quaisquer outros documentos necessarios a} viabilizar a ,contratagao da 

outorgante, sem prejuizo da aplicagéo das comunicagées civeis e criffinais, na hipofdse da utilizacao 

  essarios ao fifl Hesempenho do 

-f ae Cs 

CE N SEGURANCA E WIGILANCIA 
Anderson Moreira da Silva 

Sécio - Diretor 

RG n° 34.215.261 SSP/SP 

    para outros fins que nao os exclusivos, e enfim, praticar todos os atos 

presente mandato. 

S30 Paulo, 18 de dezembro de 2019. 
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