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REf.: PREGÃO ELETRÔNICO N9 OO5/2O21

ASSUNTO: CONTRARRAZÕES DO RECU RSO ADM INISTRATIVO

RECORRENTE: ÁTRIO SERVIÇOS DE SEGURANçA PRIVADA EIRELI

RECORRIDO: GLAD SERVIÇO DE SEGURANçA PRIVADA ElRELl.

GLAD SERVIÇO DE SEGURANçA PRIVADA ElREL|, qualificada nos autos do pregão Eletrônico ACTMA
EPIGRAFADO, vem apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMtNISTRAT|VO, interposto pela
RECORRENTE, na forma do § 1e, Art 59 da Lei Federal ne t3.3O3/2O76 c/c as disposiçôês do s 1e,
Art 81 do RILC, associados aos fundamentos fáticos do Parecer Técnico e Jurídicos a seguir
delineados:

A recorrente Átrio Eireli, alega que não atendeu à correta elaboração da planilha de custos, tendo
em vista que supostamente teria cotado os valores dos 09 (nove) itens, âdiante enumerados e
dêscritos, de forma manifestamente inexequíveis, não contemplado as exigências previstas no
edital dê licitação. Alega, também, que deverá ser observado o Princípio da Vinculação ao
lnstrumento Convocatório, o que teria ocorrido no caso da Recorrente, mas não no da Recorrida.
Ao final, requer seja revisado o ato administrativo que classificou a proposta da proponente
licitante Glad Serviços de Segurança Eireli, por supostamente, as planilhas apresentadas estarem
eivadas de erros de cálculos que inviabilizam o atendimento dos ditames do edital e
consequentemente a execução contratual.
No entanto, as alegações contidas no mencionado recurso carecem de qualquer fundamentação
fática ejurídica, razão pela qual deve o mesmo ser improvido, consoante as razões a seguir expostos
nas presentes contrarrazões.

II_ MERITORIAMENTE:
DO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA RECORRENTE

lnicialmente, de bom alvitre registrar que o pregoeiro, ao realizar a análise da qualificação e
propostas, aferiu a retidão da documentação e exequibilidade da proposta vencedora, sendo a
proposta da GLAD SERVIçOS DE SEGURAÇA EIRELI a mais vantajosa para o órgão licitante.

O recurso ãdministrativo objurgado cinge-se a arguir que a recorrida apresentou um conjunto de
erros monetários insanáveis, conforme elencados abaixo:

1. DA EXISTÊNCIA DE ERROS NO CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO SOBRE A HORA NOTURNA
REDUZIDA.

2. DA AUSÊNCIA DE COTAçÃO DOS REFLEXOS DO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO SOBRE O
ADICIONAL NOTURNO E O ADICIONAL DE HORA NOTURNA REDUZIDA.
3. DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO SUBMóDULO 2.1 PARA OS POSTOS NOTURNOS.
4. DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO SUBMÓDULO 2.2 PARA OS POSTOS NOTURNOS.
5. DO INCORRETO APROVISIONAMENTO PARA O CUSTO COM O VALE TRANSPORTE
6. DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO MÓDULO 3.
7. DOS DIREITOS DO PROFISSIONAL SUBSTITUTO. SUBMÓDULO 4.1.
8. DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO SUBMÓDULO 4.2.
9. DA EXISTÊNCIA DE ERROS NO MÓDULO 6.

I . BREVE SíNTESE DO RECURSO



Assim, mediante os motivos fáticos e jurídicos a seguir expendidos, este nobre julgador
constatará a inconsistência das alegações e, invariavelmente negará provimento ao recurso
manejado.

III- DAS RAZÕES DA RECORRIDA

Quanto ao argumento de que a recorrida desatendeu a 09 (nove) itens, todos exclusivamente
referentes, único e exclusivamente a cálculos, supostamente, apresentados com resultados a

menor. Se comparados ao valor mensal da recorrente, temos uma diferença de apenas 0,050%
(cinco milésimos por cento).

A RECORRIDA apresentou sua documentação e planilhas de custos e formação de preços de acordo
com os ditames da legislação trabalhista vigente, bem como da Convenção Coletiva de Trabalho da
categoria e a luz do edital.

Logo, diante do acima explicitado, a recorrida entende que a análise dos itens atacados pela
recorrente, do pontos de vista das planilhas de cálculos para formar o preço mensal da empresa
Glad, já foram devidamente analisados e reanalisados por uma equipe de especialistas, e
consensualmente chegaram ao entendimento que as mesmas, atendem ao solicitado no edital, foi
esse o entendimento da Contabilidade através de parecer formal, bem como o Parecer técnico
formalizado pela Pregoeira Oficial e endossado pela Diretora Presidente da Companhia Docas e,
comungando em tudo com o Parecer SMJ, da Assessora Jurídica da cítada Companhia.

IV- DO PEDIDO

Dêstarte, mediante os argumentos supra expendidos com supedâneo nos pareceres apresentados
pela Contabilidade, Pregoeira Oficial c/c endosso da Diretora Presidente da Companhia Docas,
alinhado a explanação com forte substanciâ dã Assessora Jurídica da citada Cômpanhia, tudo em
plena e total concordância na legislação vigente, a empresa GLAD SERVIçO DE SEGURANÇA
PRIVADA ElRELl, rêquer à COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA, SEJA MANTIDA INTEGRALMENTE A
DECISÃO DE VENCEDORA DO CERTAME LICITATORTO EM APREçO.

Pede deferimento.
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É de bom alvitre, destacar que os pontos atacados pela recorrente com relação a proposta da
recorrida, já haviam sido alvo de minuciosa e exaustiva analise, pelo Setor de Licitação, inclusive
com pareceres: Técnico; Contábil e Jurídico, por culminarem com os mesmos pontos atacados, com
relação a licitânte OPTIMUS LTDA.

E, todos os pontos foram, reanalisados, desta feita com relação as planilhas apresentadas pela

êmpresa GLAD ElRELI, com parecer favorável, que as planilhas estavam em plena consonância com
o solicitado no Edital. Parecer datado de 16/O8/2OZL, que após submetido a comissão de Licitação,
a mesma declarou a licitante GLAD vencedora do ceÊame licitatório Pregão eletrônico ne 005/2021.


