AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO SENADO FEDERAL

Processo nº. 00200.006140/2019-53
Pregão nº. 51/2020
G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA., pessoa jurídica, de direito
privado, interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
sob o nº. 07.473.476/0001-99, com sede na SIBS, Quadra 02, Conjunto
E, Lote 01, Parte A, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF, CEP 71736-205,
endereço eletrônico: comercial@grupoinerativa.net, vem, por meio de
seus procuradores infrafirmados, respeitosamente, formular o presente

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, perante este d. Pregoeiro, pelos fatos
e razões a seguir expostos.

RAZÕES DO PEDIDO
Na tarde de ontem, a Licitante GI Segurança foi notificada da
decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro que declarou esta empresa
inabilitada, em razão de supostamente não atender aos requisitos de
habilitação técnica.
O Comunicado enviado pelo Senado Federal menciona que a
“documentação enviada pela empresa no âmbito do sistema
COMPRASNET não foi suficiente para comprovar o atendimento, na
íntegra, aos requisitos estabelecidos pelo item 13.3.1 do Edital”.

Com todo o respeito, totalmente incorreta a decisão
preoferida.
Vê-se claramente que o Pregoeiro violou a regra prevista no
edital ao desconsiderar os atestados relativos ao MDIC nº. 17/2012,
com vigência de 01/06/2012 a 01/06/2018; Ministério da Integração nº.
07/2017 com vigência de 01/04/2017 a 31/03/2018 e MDIC nº. 20/2014
com vigência de 22/08/2014 a 23/08/2018.
Estes atestados, somados aos atestados já contabilizados
pelo Sr. Pregoeiro demonstram que a Licitante prestou serviços de
vigilância com emprego de 189 (cento e oitenta e nove) postos, dentro
de um período de 12 meses.
Entre o dia 1º de outubro de 2017 e o dia 31/03/2018 a
empresa GI Segurança gerenciou simultaneamente 189 postos de
trabalho, superando em muito o mínimo exigido pelo edital, de 148
(cento e quarenta e oito) postos.
Portanto, a empresa geriu por 6 (seis) meses 189 postos,
quantitativo muito superior ao exigido pelo edital.
A desconsideração destes atestados é ilegal e viola
frontalmente o edital do certame, que previu no item 13.3.1, a.3, o
seguinte:
13.3.1 – CAPACIDADE TÉCNICA:
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que
a licitante já executou, por período não inferior a 12 (doze)

meses serviços compatíveis em quantidade e características
com o objeto licitado, assim considerados a gestão de mão de
obra terceirizada, com número de postos de trabalho
equivalente ao da contratação pretendida.
a.3) Para a comprovação do quantitativo mencionado na
alínea “a.1”, será admitido o somatório de atestados, desde
que contemplados no mesmo período mínimo de 12 (doze)
meses.

Veja que o edital é cristalino ao estabelecer que dentro de um
período de 12 (doze) meses a empresa licitante deverá demonstrar ter
empregado em algum período concomitante um total de 148 (cento e
quarenta e oito) postos de trabalho.
Se a Licitante demonstrou ter gerenciado 189 postos de forma
simultânea, dentro de um mesmo período de 12 meses, obviamente
demonstrou possui o requisito de habilitação técnica exigido pelo edital.
A Licitante está em conformidade com o edital e exige o seu
cumprimento, sob pena de violação do próprio instrumento convocatório
e da legislação, que apregoa no art. 3º, caput, da Lei nº. 8.666/93, a
licitação deverá ser conduzida em estrita observância ao disposto no
edital.
Logo, a violação das normas do edital é também uma violação
da lei. E por consequência, da própria Constituição Federal, por ocasião
do disposto no art. 5º, caput, e art. 37, caput.

O posicionamento do Pregoeiro viola também a firme
jurisprudência do TCU, que é firme no sentido de considerar ilegais as
restrições ao somatório de atestados:
ACÓRDÃO Nº 463/2015 – TCU – Plenário
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: [...]
b.1.) é permitido o somatório de atestados para fins de
comprovação da capacidade técnico-operacional (postos de
trabalho executados) em certames para contratar serviços
terceirizados, sendo exigido que esses atestados sejam
referentes a contratos executados de forma concomitante,
conforme Acórdãos 786/2006, 170/2007, 1.239/2008,
727/2009, 1.231/2012 e 1.865/2012, todos do Plenário do
TCU;
Justamente por tal razão, com vistas a ampliar a
competitividade, a regra é aceitar o somatório de atestados
para fins de qualificação técnica. Mediante o somatório,
faculta-se ao interessado que não lograria êxito em
demonstrar sua capacidade por meio de um único atestado,
que o faça conjugando experiências diversas. Nesse sentido
é o entendimento do TCU, cuja jurisprudência pacífica
considera
possível
o
somatório
de
atestados
independentemente de previsão editalícia (TCU: Acórdão nº
1.983/2014-Plenário; Acórdão nº 1.231/2012-Plenário e;
Acórdão nº 1.890/2006-Plenário).

A Licitante apresentou atestados relativos a serviços
prestados de forma concomitante, em consonância com o edital e com
a jurisprudência do Tribunal de Contas da União.
Não há razão plausível para que os atestados do MDIC e do
Ministério da Integração tenham sido preteridos nesta análise. Os

atestados não apresentam qualquer espécie de vício que o impeçam de
serem contabilizados para fins de demonstração da expertise da
empresa.
A empresa possui vasta experiência, com gestão de mão de
obra deste jaez, com atuação em diversos órgãos, configurações de
serviço e ampla quantidade de funcionários.
A inabilitação da empresa é absurda - novamente com o
respeito que lhe é merecido - e não atenta às disposições trazidas pelo
edital, que de forma muito clara permitiam a somatória de atestados,
sem limitações de quantitativo de atestados, exigido tão somente que
houvesse a comprovação de gestão de 148 postos, dentro um único
período de 12 meses.
E tamanha a confiança da empresa de que atende às
exigências editalícia que sequer juntou todos os atestados de que
dispõe que poderá ser diligenciado pela relação de contratos firmados,
uma vez que a empresa possui atestado fornecido pelo órgão
Universidade Federal de São Carlos , com emprego de (52 postos),
durante o período de 10/12/2018 até a presente data.(anexo), podendo
ainda apresentarmos todos os atestados da relação de contratos
firmados caso essa ilustre comissão de licitação achar necessário.
Portanto, trata-se de empresa capaz e que atendeu aos
requisitos editalício, mas que está sendo ilegalmente preterida em
razão de uma interpretação incorreta do Sr. Pregoeiro.
Expostas as razões acima, vem requerer deste d. Pregoeiro a
reconsideração de sua decisão, com a consequente declaração de

habilitação da empresa GI Segurança, por ser consentâneo com as
disposições do edital, da Lei de Licitações e com a jurisprudência do
TCU.
Pede e aguarda o vosso deferimento.
Brasília-DF, 06 de maio de 2020.

GI EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA.
Marcelo Laurindo da Silva
Gerente Comercial

