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SEGURANCA E SERVICOS   

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 

DEPARTAMENTO DE LICITACOES 

Rua Java, n° 425, Jardim do Mar, Cidade de Sao Bernardo do Campo -SP. 

At. Sra. Pregoeira Sra. Michelle Heleno Araujo de Melo; 

  

Edital de Preg&o Presencial n° 14/2020, Processo n° 44/2020. 

Tipo: menor Preco Global 

Objeto: Contratagao de empresa para prestagao de servicos de vigilancia/seguran¢ga 

patrimonial desarmada. | 

Data e hora da abertura da sessao publica: 11/09/2020     
  

SEAL Seguranga Alternativa  CEljireli, CNPJ n° 

03.949.685/0001-05, situado na Av. Capitao Joao, n° 1.470, bairro: Matriz, Cidade de Maua, 

conforme contrato social, por seu procurador, Sr. Ronaldo Alexandre de Sousa, ja 

qualificados no certame, com fulcro no artigo 05°, XXXIV, alinea “a’, LV e LVIl da 

Constituigao Federal, fundados nos Principios Constitucionais da Ampla Defesa, do 

Contraditério e do Devido Processo Legal , Administrativos da Eficiéncia, Interesse Publico e 

a Vinculagao ao Edital, ver, em razo dos Recursos administrativos interpostos abaixo: 
  

1. HEDGE Seguranga e Vigilancia Eireii. 
  

1.1. Preco inexequivel. 

2. RAGNAR Seguranga Ltda. 

2.1. Prego inexequivel. 

3. VERZANI &SANDRINI Seguranga Patrimonial Lida. 

3.1. Prego inexequivel. 

4. CENTURION Seguranga e Vigilancia Ltda. 

4.1. Prego inexequivel. 

  

  

    
  

Apresentar:    
www.sealseg.com.br
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CONTRARRAZOES DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

|. INTRODUGAO 

[1] Em que pese o esforgco empreendido por esta 

administragao, buscando valorizar cada centavo recolhido dos seus contribuintes e 

municipes, a belissima condugao do certame pela Sra. Pregoeira Sra. Michelle Heleno 

Araujo de Melo, que com muita competéncia conseguiu uma economia ao Erario Pubico de 

Sao Bernardo do Campo em aproximadamente 18,09% dos valores estimados para 

dispéndio na contratacgéo de R$ 1.1158.632,40 para efetiva contratacao ao preco de R$ 

949.000,00 (novecentos € quarenta e nove mi! reais), os inconformismos sao préprios dos 

perdedores, que buscam a todo custo com recursos anularem o certame para novas 

oportunidades de participacdes. 

[2] Que essa administragao austera permaneca 

assim perante aos olhos dos Municipes e nao queira agraciar licitantes casualistas e 

oportunistas. 

[3] A administragao publica nao pode se curvar a 

esses despiques, tendo em vista que a Supremacia do Interesse Ptiblico deve prevalecer em 

razao do interesse particular, ou seja, no confronto entre o interesse do particular e o 

interesse publico, prevalecera o segundo. 

[4] Nesse espeque seguem nossas contrarraz6es 

de recurso administrativo! 

www.sealseg.com.br  
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[5] Nao obstante, sao pontos comuns aduzidos 

em todos os recursos, razao pela qual por questdes de celeridade processual e sintetiza¢gao 

de pecas juridicas, combateremos as contrarrazdes em pega unica. 

[6] Permissa vénia, Sra. Pregoeira Sra. Michelle 

Heleno Aratijo de Melo e com todo respeito as partes contrarias, mas buscam os recorrentes 

expor seus inconformismos com as derrotas no certame do que juridicamente fatos para 

desclassifica¢ao da licitante. 

[7] De  imediato  desafiam o_ Principio 

Administrativo da Eficiéncia expresso no caput do artigo 37 da CF, que diz que o 

administrador deve buscar a consecugao do melhor resultado possivel, e uma licitagao 

Pregao o lance menor é quem vence, deixar as margens a diretriz constitucional para 

perquirir meios de afastar o menor lance 6 ilegal. 

[8] Nao obstante é cedigo que o particular pode 

tudo desde que a lei nao vede, ao contrario senso para a Administracao publica, essa deve 

caminhar nos exatos termos da lei, porquanto do instrumento legal o edital! 

[9] Logo se nao ha no edital convocatdrio 

qualquer regramento para participagao de licitantes, no que tange a disciplinar que 

percentual minimo de reducao do pre¢o estimado o Licitante sera desclassificado por preco 

inexequivell! 

[10] Obtempera no que tangem ao tema dessa 

preliminar, os recorrentes trilham os caminhos dos devaneios, em exercicios conspiratdrios, 

querendo que essa comissao assuma uma atribuigao inguisitiva nas fungdes de orgao 

www.sealseg.com.br  
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fiscalizador, corregedor e sentenciador, coisa que nao podem, novamente pelo principio da 

legalidade, haja vista que esta adstrita a portaria que as criou. 

[11] As sustentagdes das recorrentes nao guardam 

pertinéncias com o edital, porquanto nao sao fatos recursais a serem levadas as analises. 

[12] Com relac&o ao preco inexequivel alegado, 

nao ha um prego minimo definido no edital, como qualquer regramento definindo a partir de 

qual prego minimo considerara prego inexequivel, nao podera posteriormente o administrado 

por discricionariedade pautar esse critério sobe pena de infringir o Principio da Legalidade. 

[13] Ou seja, os inconformismos dos recorrentes 

buscam trazerem inversdes de valores, a modalidade pregdo foi instituida justamente para 

que os licitantes pudessem mexer na sua planilha de precos mediante ao novo lance 

mediante sua discricionariedade, trazendo a disputa para todos, e os precos ofertados uma 

condig¢ao econdmica exiremamente mais benéfica 4 administracao, do que o modelo de 

proposta Unica nos moldes de Concorréncia Publica! 

[14] Ocorre que, os licitantes que nao se 

prepararam para competirem nas etapas de lances, com precos rigidos e muito longe dos 

demais que seguiram dando os lances, acabam tentando justificar seu alto preg¢o colocando 

em duvida 0 prego vencedor, com a alegacao de inexequibilidade. 

[15] Ora, os contratos ptblicos possuem 

mecanismo sancionatdrios e punidores para os fornecedores que descumprem logo a 

preocupacao de inexigibilidade ou inexecugao do contrato sao énus para fornecedor dos 

www.sealseg.com.br  
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servicos e nao da Administragao Publica no momento de eleger o vencedor por menor 

preco! 

[16 ] Nesse passo, nao pode a administragao abrir 

mao de um preco mais vantajoso em razdo de alegacao subjetivas e futuristica, 

principalmente quando nao ha no certame empresas que foram criadas em fungao da 

licitagao, mas, somente empresas que possuem um vasto historico de prestagao de 

servicos, conforme demonstram pelos seus atestados de capacidade técnica e auséncias 

de penalidades por outros ente publico. 

[17] Os argumentos langados sao frageis, noutro 

passo a adjudicacao do menor preco vao em consonancia com a finalidade precipua do 

pregao em contratar o menor preco, que fo! alcan¢ado. 

ILPRECO INEXEQUIVEL 
  

[ 18 } As alegacdes de preco inexequivel nao se 

sustentam, nota-se subjetivismos e auséncia de parametros nas suas ilacdes, 0 que os 

recorrentes podem interpretar como inexequivel, sem a clara demonstrag&o de fontes, 

referéncias ou outras provas que o valam, pode ser a sua impressao, mas, nao a realidade 

mercadoldgica. 

[19] A recorrida venceu o certame, ora atacado 

pelas recorrentes, como o valor total da sua proposta R$ R$ 949.000,00 (novecentos e 

quarenta e nove mil reais), conforme ata: 

www.sealseg.com.br  
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[20] Observe que no espectro de 5 licitantes com 

melhores proposta de precos, nao ha diferenca superior a 10% do menor prego para o maior 

preco, o que desfigura a alegagao de preco inexequivel: 

  
x 

ATE O LIMITE DE RS 1.062.796,68 (ATE 10% SUPERIOR A RS 966.178,80) 
  

  

  

  

  

  

              
    
  

12 AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME | RS 966.178,80 CLASSIFICADA 

2 RAGNAR SEGURANCA LTDA. RS 999.151,56 CLASSIFICADA 

32 HEDGE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI RS 1.042.296,76 CLASSIFICADA 

42 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIREL: RS 1.044.065,78 CLASSIFICADA 

S3 JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIALEIREL =| 1.055.751,84 CLASSIFICADA 

[21] Inclusive a variacao de precos no patamar de 

10% inclui todas 50% das recorrentes alegando precos inexequiveis! 

[ 22 } Ou seja, alega as recorrentes por vias reflexas 

que as suas propostas também sao inexequiveis! 

[23] Nao é crivel em um mercado disputado, que 

as empresas correntes pratiquem precos inexequiveis, porque as suas responsabilidades 

fiscais, tributaria, trabalhistas entre outras nado permitem descuidos. 

[ 24] Com todo respeito as recorrentes, mas, isso é 

achismos proprios e nao demonsiragoées faticas, nado se mostram tecnicamente fidedignos, 

dentro da livre concorréncia, para avaliarem a ilegibilidade de uma proposta de empresa, 

sem antes analisar sua capacidade financeira tais como: Patriménio Liquido, Ativos 

Circulantes, Capital Social entre outros, por isso as exigéncias editalicias nesse sentido e 

nao a comparacao direta com a proposta de preco. 

www.sealseg.com.br  
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[ 25 } A SEAL Seguranga Alternativa Eireli esclarece 

que as taxas de administracao e lucro apresentadas na planilha de composi¢ao de custos e 

formacdo de preco retratam a realidade financeira total da empresa e vem sendo utilizada 

em outros contratos executados com a Administragao Publica em geral. 

[ 26 } Para essa operacdo o percentual cotado é 

suficiente para custear as despesas administrativas, haja vista que nao estao relacionadas 

especificamente com o servigo em si e sim com a natureza da operacao da empresa, ou 

seja, sao valores rateados por diversos centros de custos, devidos a estrutura administrativa 

e a organizacao da empresa, o que resultam na diluicao enire os contratos que a empresa 

detém. 

[27] Depois a empresa SEAL Seguranca Alternativa Eireli, 

apresentou as planilhas de propostas e se atentou para os parametros, fato comprovado 

pela sua classificagcao pela comiss4o julgadora. 

[28] Obtempera que os argumentos utilizados pelos 

recorrentes remetem a uma fase ja superada na decisao homologatoria e ja saneada, por 

tudo, os recursos administrativos nao tem o condao de provocarem essa comissdo para 

reanalise, salvo se tivesse combatido o que ja foi decidido. 

[29] Em sintese a pecas recursivas em questao fazem 

uns malabarismos apenas para concluirem que a licitante vencedora nao estaria de acordo 

com a politica de precos por eles praticados. 
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[30] Assim, os descontentamentos das recorrentes nao se 

mostraram substanciados em fundamentos faiicos, juridicos, fiscais e aritméticos para 

desconstituirem a proposta de preco apresentada pela a empresa SEAL Seguranga 

Alternativa Eireli. 

[31] Ainda mais, no que tange a planilha de precos 

apresentado na Proposta vencedora quando a licitagao busca o melhor preco e apenas 

atentar ao enquadramento, alcangado o melhor preco cabe ao licitante atender com maestria 

o contrato, do contrario sofrera as penalidades impostas na lei e no contrato pela inexecugao 

parcial ou total. 

[32] Logo querer criar uma nova clausula de barreira ou 

de sangao é incorrer no “b/s in idem”. 

[33] Por isso ser louvavel o esforco empreendido pela Sra. 

Pregoeira Sra. Michelle Heleno Aratijo de Melo em buscar a melhor qualidade destes 

servicos, diante das licitantes, sustentando ao menor preco apresentado pela licitante SEAL 

Seguranga Alternativa Eireli. 

[34] Ao revés, incumbia as recorrentes exporem seu 

inconformismo com fundamento na decisao proferida que lhe cabiam impugnarem, jamais 

utilizarem dos Recursos Administrativos como meios originarios para suscitarem essa 

comissao a reanalisar a proposta ja apreciada. 

[35] Assim, o razoavel na situagado posta sera a Sra. 

Pregoeira Sra. Michelle Heleno Aratijo de Melo atrelar sua decisdo ao Interesse Publico, a 

legitimidade, 4 economicidade, que apontam para homoiogac¢ao da proposta da recorrida. 

\ ww.sealseg.com.br  
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[36] O publicista Juarez Freitas conclui: 

“O administrador publico, dito de outra maneira, esta obrigado 

@ sacrificar o minimo para preservar o maximo de direitos” 

(Trecho retirado do livro, O controle dos atos administrativos e 

os principios fundamentais, 2 ed., Sao Paulo: Ed. Malheiros, 

p.57/). 

[37] Em sentido contrario, deixa-se de atentar aos 

critérios legais do certame, para onerar o erario publico e colidindo com o Principio 

Constitucional da livre concorréncia. 

[38] A livre concorréncia significa liberdade de competir 

de uma maneira correta e honesta, nado se admitindo impedimentos artificiais ou ilegais a 

entrada de novas empresas no mercado ou ao desenvolvimento da atividade empresarial ou 

comercial, sendo a regulamentacao da economia necessaria a liberdade de acesso ao 

mercado, para que nao haja prejuizo do proprio mercado e da concorréncia. 

[39] José Afonso da Silva ensina que: 

‘A livre concorréncia esta configurada no art. 170, IV, como 

um dos principios da ordem econémica. Ele & uma 

manifestacdo da liberdade de iniciativa e, para garanti-la, a 

Constituigao estatui que a lei reprima o abuso de poder 

econdémico que vise a dominacao dos mercados, a eliminac&o 

da concorréncia e ao aumento arbitrario dos lucros. Os dois 

www.sealseg.com.br  
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[43] Também é de grande valia informar que a SEAL 

Seguranga Alternativa Eireli possui reservas econdémico-financeiras, conforme exigéncia 

editalicia de patrimdnio liquido, para suportar com eficiéncia os servigos a serem 

contratados. 

[44] Por todo 0 exposto, nao se sustentam as alegacdes 

superficiais de prego inexequiveis trazidas pelas recorrentes. 

[45] Nao olvidando do saber juridicc e técnico da Sra. 

Michelle Heleno Araujo de Melo bem como a discricionariedade conferida por lei, diante dos 

esclarecimentos, a medida que se impode 6 o nao acolhimento dos Recursos Administrativos 

apresentados, para no mérito julga-lo improcedentes, como medida da mais lidima justica. 

[46] Razao pela qual deve manter a classificagcao, nos 

termos em que foi provida. 

Termos em que, pede deferimento. 

Sao Paulo, 21 de setembro de 2.020. 

SEAL Seguranga Alternativa Eireli 

CNPJ n° 03.949.685/0001-05 

Procurador Sr. Ronaldo Alexandre de Sousa: RG: 35.357.476-4 CPF: 313.590.768-67. 
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