ILUSTRÍSSIMO SENHOR REPRESENTANTE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DA BAHIA
Ref: PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS N º 011/2022
GENERAL SECURITY VIGILÂNCIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita
no CNPJ-MF sob o número 03.613.941/0001-99, com endereço Rua Priscila B. Dutra, nº 110, Buraquinho,
Lauro de Freitas/BA, CEP nº 42.709-200, vem, tempestivamente, apresentar suas CONTRARRAZÕES
ao recurso interposto pela licitante MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI, ante as razões de fato
e de direito delineadas a seguir:
1. DOS FATOS
Trata-se de processo de seleção patrocinado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DA BAHIA, na modalidade de pregão eletrônico, tipo menor preço
global, para fins de contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços continuados de vigilância patrimonial diurna e noturna, armada e
desarmada, visando à segurança física e patrimonial para as instalações da
Defensoria Pública, nas unidades da capital e do interior do Estado da Bahia,
conforme especificações, quantitativos e condições definidas na Seção II Termo de Referência objeto da licitação.
Após o regular processo de seleção, o Recorrido (GENERAL SECURITY) teve sua
proposta aceita e habilitada pela D. Comissão de Licitação, pelo valor global de
R$ 1.106.950,00 (um milhão cento e seis mil novecentos e cinquenta reais).
Ocorre que, inconformada com o resultado do processo de seleção, o
Recorrente

(MAP)

interpôs

recurso,

buscando

a

reforma

da

decisão

administrativa que declarou o Recorrido vencedor do certame, sob as seguintes
alegações:
a) a GENERAL deveria ser desclassificada por apresentar “VERBAS VARIÁVEIS”
sem considerar suposta média de dias (30,417).
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b) a GENERAL teria cotado percentuais de ISS inferiores aos legais para as
cidades de Camaçari, Teixeira de Freitas e Valença.
c) a GENERAL teria cotado valor unitário de transportes incorretos e
supostamente insuficientes para cobertura deste custo.
Data vênia, não podemos concordar com a pretensão do Recorrente. É o que será demonstrado nas linhas
que seguem:
2. DO DIREITO
2.1. ALEGAÇÃO DE VERBAS VARIAVEIS INDEVIDA.
Aduz o Recorrente, em apertada síntese, que a proposta apresentada pelo Recorrido é inexeqüível, sob a
suposta alegação de que a GENERAL apresentou verbas variáveis sem considerar suposta média de dias
30,417.
Ocorre que não há o que se falar em utilização de médias específicas, porquanto inexiste determinação
para utilização de médias específicas em planilha de composição.
Ademais o DESPACHO "Análise- PE DPE n° 11/2022- Habilitação- General Security“ não aponta
quaisquer irregularidades, apenas solicita esclarecimentos legalmente previsto (os quais foram
devidamente atendidos), vejamos:
“Após a análise da documentação (0072127, 0078074) da General Security
Vigilância LTDA., com base no quanto disposto no Edital, (...).
Baseado no §§ 5° e 7° do art. 78 da Lei Estadual n° 9.433/2005 e no item 60 e 61
da Parte Fixa do Edital, foi promovido diligência para que a arrematante
apresente a resposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
desclassificação (grifo nosso):
§ 5º - É facultado à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo.
§ 7º - Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato
motivado da comissão de licitação.:” “A diligência foi enviada às 10:24h do dia
01/08/2022, sendo respondido pela empresa arrematante às 13: 13 do dia
02/08/2022, ou seja, de forma tempestiva.” (grifo nosso).2
Por ser um item gerenciável, a empresa apresentou comprovação relacionado
aos valores apresentados para fardamento, equipamentos e EPI’s e a
metodologia utilizada para o quanto previsto para o transporte, assim como
as respostas aos demais itens objeto de pedido de esclarecimentos ” (grifo
nosso).
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Ainda que pudéssemos brevemente analisar os cálculos trazidos pela MAP a
mesma aponta que haveria um déficit de R$ 11,16 aproximadamente referente
a valores cotados para Intrajornada, vale alimentação e vale transporte os
quais seriam facilmente absorvidos pela Taxa de Adm e Lucro propostas pela
GENERAL SECURITY (menor valor foi de R$ 49,41 para o Posto Vigilante ADM).
Dito isto, a MAP, insatisfeita com a perda da oportunidade de ofertar proposta
mais vantajosa ao Estado, utiliza levianamente a estratégia de amedrontar a
COPEL com processos e decisões judiciais de não pagamento de obrigações
trabalhistas de empresas alheias à GENERAL SECURITY e que nada tem corelação com a própria. Todavia, esquece a recorrente que a fiscalização mensal
dos cumprimentos das obrigações é etapa realizada após assinatura do
contrato durante o exercício do objeto contratual;
2.2. SUPOSTO ERRO NA COTAÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
Alega o Recorrente, em resumo, que que a GENERAL teria cotado percentuais de ISS inferiores aos legais
para as cidades de Camaçari, Texeira de Freitas e Valença.
Ocorre que, diferentemente o alegado, o Recorrido cotou os percentuais de ISS em 5% , nos municípios de
Camaçari e Valença, ao invés do percentual de 3%, conforme se depreende do despacho citado nas paginas
de numero 29 e 30.
No que diz respeito ao Município de Teixeira de Freitas a MAP alegou que foi cotado 3% ao invés de 5%,
entretanto como se verifica na Lei municipal nº 1.100 de 19 de Novembro de 2019, todos os serviços
possuem percentual de 3% salvo Instituições Financeiras (5%) e Profissionais Autônomos (2%) qual
ambos não são as atividades da GENERAL SECURITY.
Portanto, pugna pelo não provimento do recurso interposto.
2.3. DA COTAÇÃO EFETUADA PELA EMPRESA GENERAL COM RELAÇÃO AO VALE
TRANSPORTE
No que tange a cotação efetuada pela empresa GENERAL referente ao vale transporte, a comissão realizou
acertivamente a conduta de solicitar o esclarecimento a respeito da memória de cálculo, ao qual foi
devidamente respondido em páginas 15 à 17 do despacho citado, de tal modo que como se verifica do
próprio despacho a GENERAL prontamente respondeu a comissão, de forma tempestiva, senão vejamos:
Após a análise da documentação (0072127, 0078074) da General Security
Vigilância LTDA., com base no quanto disposto no Edital, (...). Baseado no §§
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5° e 7° do art. 78 da Lei Estadual n° 9.433/2005 e no item 60 e 61 da Parte Fixa
do Edital, foi promovido diligência para que a arrematante apresente a resposta
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificação (grifo nosso):
“A diligência foi enviada às 10:24h do dia 01/08/2022, sendo respondido pela
empresa arrematante às 13: 13 do dia 02/08/2022, ou seja, de forma tempestiva.”
(grifo nosso). Por ser um item gerenciável, a empresa apresentou comprovação
relacionado aos valores apresentados para fardamento, equipamentos e EPI’s e a
metodologia utilizada para o quanto previsto para o transporte, assim como as
respostas aos demais itens objeto de pedido de esclarecimentos ” (grifo nosso).
Ademais como se alude do despacho supracitado, já foram apresentados a comprovação dos valores
apresentados para fardamento, equipamentos e EPI’s, metodologia utilizada para o quanto previsto
para o transporte e respostas aos demais itens objetos do pedido de esclarecimento.
2.4. DA NÃO COMPROVAÇÃO POR PERCENTAL DE SAT COTADO PELA EMPRESA.
Alega a MAP que a GENERAL teria cotado percentual do FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO em 3% sem a devida comprovação.
Ocorre que a Recorrente, novamente por motivo que lhe convém, não percebe que foi realizado
diligência para que fosse esclarecido o objeto. Entretanto a GENERAL apresentou para o FAP o
percentual aproximado de 3,20% (resultante da multiplicação de 3% * 1,0658) em todas as planilhas
da proposta, anexando o documento FAP comprobatório nas páginas 10 e 11 do DESPACHO.
3. CONCLUSÃO
Ex positis, reside claro que as alegações ventiladas pelo Recorrente carecem de lastro legal e qualquer
sustentabilidade, deixando transparecer, assim, seu caráter manifestamente protelatório e, ademais, puro
inconformismo com o resultado do certame, razão na qual carecem ser afastadas de plano por esta D.
Comissão de Licitação.
Assim, requer a V. Sa. que se digne a:
a) no mérito, negar provimento ao recurso combatido, mantendo incólume a decisão que sagrou vencedora
do certame o Recorrido, na forma e para fins de direito;
c) juntar os documentos em anexo.
N. termos,
P. deferimento.
Lauro de Freitas/BA, 24 de agosto de 2022.

GENERAL SECURITY VIGILÂNCIA LTDAGeisa Ramos Silva
Representante legal
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EVENTOS
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

_________________________________________
HeLIO PORTELA RAMOS
Secretirio Geral
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