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Assunto:
Anulação

Apreciação
do

Pregão

Recursal

e

Eletrônico

nº

051/2020.

Senhor Diretor-Executivo de Contratações,

Trata-se de apreciação recursal e anulação do Pregão Eletrônico nº
051/2020, referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de
supervisão, vigilância armada e desarmada no Complexo Arquitetônico do Senado
Federal, nos blocos residenciais “C”, “D” e “G” da SQS 309 e na residência oficial da
Presidência do Senado e no Museu dos Poderes da República, durante 12 (doze)
meses consecutivos.
No documento nº 00100.049175/2020-49-5, consta a Ata de Apreciação
do Recurso interposto pela licitante G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, contra a
decisão do Pregoeiro que anulou o Pregão Eletrônico nº 051/2020.
De acordo com o documento retro, a recorrente alegou, em síntese, que:
1) “os anexos 2, 3 e 5 do edital deixariam claro que 296 (duzentos e noventa e
seis) era o quantitativo de profissionais e que, portanto, o total de postos de
trabalho seria 148 (cento e quarenta e oito)”; 2) “qualquer empresa teria
facilmente identificado a divergência de quantitativos que ensejou a anulação,
já que seria de conhecimento de todos a realidade do atual contrato, além de
que o preço global estimado seria incompatível com uma quantidade de 296
postos de trabalho;” 3) “todas as empresas que participaram do certame
sabiam do quantitativo correto de postos de trabalho, tendo em vista terem
apresentado suas propostas e planilhas corretamente, considerando o custo
por profissional;” 4) “em sede de pedido de esclarecimento sobre o preço por
profissional, o Pregoeiro já haveria, indiretamente, sanado a questão;” 5) “a
anulação teria sido desnecessária, pois os valores estimados por profissional,
mensal e global anual estariam corretos.”

Ao apreciar as razões recursais e diante das considerações do Órgão
Técnico (SPOL), o Senhor Pregoeiro negou provimento ao recurso, por constatar que
houve vício insanável no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 051/2020,
mantendo a sua decisão com esteio nos seguintes fundamentos:
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Inicialmente, cabe ressaltar que a análise dos argumentos da Recorrente será
baseada no Edital, na legislação vigente e nos entendimentos do Tribunal de
Contas da União (TCU). Para melhor deslinde da questão, serão tecidas
considerações sobre a vinculação ao instrumento convocatório, defeitos/vícios
em editais, alterabilidade destes e anulação de licitações. Na sequência, serão
comentados os pontos presentes nas razões do recurso ora apreciado. Quanto
à vinculação ao instrumento convocatório, é princípio aplicável às licitações
públicas em razão de previsão expressa no caput dos arts. 3º e 41 da Lei nº
8.666/1993, respectivamente transcritos a seguir: “A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que
lhes são correlatos”; “A Administração não pode descumprir as normas e as
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. Também
sobre o assunto e a sua relação com possíveis defeitos do instrumento
convocatório e a sua consequente invalidação, assim leciona o jurista Marçal
Justen Filho: “O instrumento convocatório cristaliza a competência
discricionária da Administração, que se vincula a seus termos. Conjugando a
regra do art. 41 com aquela do art. 4º, pode-se afirmar a estrita vinculação da
Administração ao edital, seja quanto a regras de fundo seja quando àquelas de
procedimento. Sob um certo ângulo, o edital é o fundamento de validade dos
atos praticados no curso da licitação, na acepção de que a desconformidade
entre o edital e os atos administrativos praticados no curso da licitação se
resolve pela invalidade destes últimos. Ao descumprir normas constantes do
edital, a Administração Pública frustra a própria razão de ser da licitação. Viola
os princípios norteadores da atividade administrativa, tais como a legalidade, a
moralidade, a isonomia. O descumprimento a qualquer regra do edital deverá
ser reprimido, inclusive através dos instrumentos de controle interno da
Administração Pública. Nem mesmo o vício do edital justifica pretensão de
ignorar a disciplina por ele veiculada. Se a Administração reputar viciadas
ou inadequadas as regras contidas no edital, não lhe é facultado pura e
simplesmente ignorá-las ou alterá-las. Verificando a nulidade ou a
inconveniência dos termos do edital, a Administração poderá valer-se de
suas faculdades para o desfazimento dos atos administrativos. Porém,
isso acarretará necessariamente o refazimento do edital, com invalidação
do procedimento licitatório (inclusive com novas publicações pela
imprensa). Ter-se-á, na verdade, novo procedimento licitatório. Esse
princípio foi expressamente consagrado no art. 21, §4º, da Lei 8.666/1993”.
Também na mesma linha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(STJ): “Consoante dispõe o art. 41 da Lei 8.666/1993, a Administração
encontra-se vinculada ao edital de licitação, não podendo descumprir as
normas e condições dele constantes. É o instrumento convocatório que dá
validade aos atos administrativos praticados no curso da licitação, de modo que
o descumprimento às suas regras deverá ser reprimido. Não pode a
Administração ignorar tais regras sob o argumento de que seriam
viciadas ou inadequadas. Caso assim entenda, deverá refazer o edital,
com o reinício do procedimento licitatório, jamais ignorá-las” (MS
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13.005/DF, 1ª Seção, rel. Min. Denise Arruda, j. em 10.10.2007, DJe de
17.11.2008). Portanto, ao constatar um vício durante a sessão pública,
conforme exposto no chat, com consequências para a sua condução,
sobretudo quanto à análise da capacidade técnica das licitantes, não havia
outra alternativa ao Pregoeiro que não a anulação do procedimento licitatório,
pois se houvesse a sua continuidade deveria seguir estritamente o previsto no
edital, em especial quanto às exigências constantes do item 13.3.1, “a” e
“a.1”do edital, a saber: “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.1) Considera-se como “equivalente” o quantitativo
de, no mínimo, de 50% (cinquenta por cento) do número de postos de trabalho
a serem contratados, conforme total constante do Anexo 1 deste edital. Ao
seguir o comando conforme transcrito, o Pregoeiro deveria considerar como
critério a metade do número de postos de trabalho indicado no referido Anexo,
ou seja, 148 (cento e quarenta e oito) postos de trabalho (50% de 296 –
duzentos e noventa e seis). Inclusive, antes da constatação do vício que
motivou a anulação, assim foi feito na análise dos atestados de capacidade
técnica da Recorrente, já que foi a primeira classificada no certame.
Justamente por tal motivo restou inabilitada, já que somente comprovou a
gestão de 143 (cento e quarenta e três) postos de trabalho em um mesmo
período de 12 (doze) meses, conforme também exigia o item 13.3.1, “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”. Não bastasse tal elucidação sobre o tema da vinculação
ao instrumento convocatório, adicionalmente convém abordar alguns
entendimentos acerca dos defeitos ou vícios em editais e de suas relações com
o caso em tela. Conforme Marçal Justen Filho, “a primeira categoria de defeitos
do ato convocatório compreende a ausência da disciplina mínima indispensável
ao desenvolvimento do certame. Isso se verifica quando o edital:(...) (...) b)
não fornecer as informações necessárias a que os interessados formulem
adequadamente suas propostas. O edital descumpre tanto sua função
divulgatória quanto sua função normativa. A omissão impede que os
interessados formulem de modo adequado suas propostas: desconhecem o
objeto da licitação; ou não podem avaliar os critérios de julgamento; ou
ignoramos deveres que assumirão e os direitos de que serão titulares etc. (...)
(...) Em todas essas hipóteses, há ofensa aos interesses cuja realização foi
atribuída ao Estado. As omissões impedem a consecução da finalidade
primordial da licitação. Por isso, esses vícios não são sanáveis através
do silêncio dos interessados”. O vício que motivou a anulação está
enquadrado, em primeira análise, exatamente na hipótese “b” mencionada pelo
autor, já que havia uma incompletude do edital, que não informava o
quantitativo de postos de trabalho em nenhuma de suas partes; ademais,
onde tencionou informar, no Anexo 1, o fez de maneira equivocada, trocando
tal informação pelo quantitativo de profissionais. Em continuidade ao raciocínio,
o autor ainda observa que “todas as limitações e exigências contempladas no
ato convocatório deverão observar o princípio da proporcionalidade. Ou seja,
deverá existir um vínculo de pertinência entre a exigência ou a limitação e o
interesse supraindividual a ser satisfeito. Isso equivale a afirmar a nulidade
Praça dos Três Poderes | Senado Federal | SEGRAF – BLOCO 10| CEP: 70165-900 | Brasília-DF
E-mail: direcon@senado.gov.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0F95CB4400364EF4.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.050991/2020-03

Diretoria-Executiva de Contratações

Despacho nº 282/2020 – Assessoria/DIRECON
Processo nº 00200.005622/2020-20
de qualquer edital que contemple exigências excessivas ou inúteis, que
impeçam a participação de interessados que poderiam executar
prestação útil para a Administração”. Em segunda análise, o vício
identificado no edital também estaria enquadrado nessa lógica, já que o
quantitativo de postos de trabalho informado no Anexo 1 servia de parâmetro
para as exigências de qualificação técnica. Ao divulgar um número equivocado,
estipulou-se, consequentemente, exigência duas vezes mais rigorosa para fins
de comprovação da capacidade técnica, o que pode ter afastado potenciais
licitantes interessados na prestação do objeto. Para não restar dúvida quanto à
necessidade e ao poder-dever de se anular o Pregão Eletrônico nº051/2020,
adicionalmente é relevante trazer à baila a discussão acerca da alterabilidade
dos editais. O art. 21, §4o, da Lei nº 8.666/93, dispõe da seguinte forma
sobre o assunto: “qualquer modificação no edital exige divulgação pela
mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas”. Pela subjetividade envolvida na
ressalva relativa a não afetar a formulação das propostas, colaciona-se aqui o
entendimento de Marçal Justen Filho: “o que se entende por ‘não afetar a
formulação das propostas’? O dispositivo tem de ser interpretado segundo o
princípio da razoabilidade e em face de cada caso concreto. Em princípio, toda
e qualquer alteração do edital afeta a formulação das propostas. Em princípio,
as determinações do edital devem ser respeitadas pelos licitantes na
elaboração das propostas. No entanto, é evidente que a relevância das regras
contidas no edital é variável. Mais especificamente, a alteração de
determinadas regras é absolutamente irrelevante em termos práticos para o
licitante, eis que a nova disciplina pode ser atendida sem maior dificuldade.
Suponha-se, por exemplo, uma regra que determina que as páginas da
proposta devem estar numeradas em algarismos romanos. Modificar a
determinação para que a numeração se faça em algarismos arábicos afeta a
elaboração das propostas, mas não importa dificuldade que exija a reabertura
do prazo original. (...) (...) A questão é problemática, eis que poderá afetarse indiretamente o interesse dos licitantes. Assim, por exemplo, imaginese que a Administração delibere dispensar a exigência de apresentação
de um certo documento. É óbvio que isso afeta a formulação das
propostas: afinal, os licitantes teriam sua situação simplificada. Suponhase, porém, que um potencial interessado não dispusesse daquele
documento e, por decorrência, tivesse deliberado não participar da
licitação. Ao suprimir a exigência, a Administração modificou
radicalmente as condições da licitação e o sujeito passou a ter interesse
concreto e real de participar. (...) (...) O problema reside no interesse de
terceiros, incertos e não sabidos, que poderiam dispor-se a participar da
licitação”. Ou seja, mesmo que o vício tivesse sido detectado antes da
abertura do certame, a depender do prazo restante para a data agendada para
realização da sessão pública, o Pregoeiro deveria ponderar sobre o risco de
afastar potenciais interessados ou afetar a elaboração das propostas por
eventuais proponentes tardios. Com a sessão pública já em andamento, como
foi o caso, o prejuízo a terceiros, ainda que incertos e não sabidos, seria
irremediável no caso de continuidade do procedimento. Face ao exposto, ao
contrário do que alega a Recorrente, a anulação é medida que se impõe no
presente caso, em razão de vício insanável constatado no edital. Afinal, não
seria possível retificar ou alterar a interpretação do edital com a sessão pública
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já iniciada, pois o texto divulgado potencialmente influenciou no número de
participantes no certame, em razão da avaliação da possibilidade de se atender
às exigências estabelecidas, havendo a possibilidade de algum(ns) licitante(s)
ter(em) deixado de participar. Consequentemente, o vício constatado pode ter
interferido na competitividade da licitação e, por decorrência, em sua
economicidade. Conforme leciona Marçal Justen Filho, “a anulação
corresponde ao reconhecimento pela própria Administração do vício de ato
administrativo, desfazendo-o e a seus efeitos (acaso existentes)”, que é
justamente o caso em tela. Ainda, sobre os casos em que não há possibilidade
de saneamento, continua: “A pura e simples contradição entre o ato concreto e
o modelo normativo é insuficiente para o reconhecimento da nulidade. Como
visto, é indispensável avaliar os efeitos –o que permite, então, diferenciar as
várias categorias de nulidades. Os efeitos nocivos relacionam-se com os
valores e interesses tutelados. (...) (...) As situações mais sérias envolvem, no
entanto, os casos em que a incompatibilidade com o modelo normativo produz
a infração a interesses juridicamente relevantes. Existe, de modo
incontroverso, uma lesão a valores protegidos pela ordem jurídica. Nesse
ponto, é imperioso diferenciar a natureza do interesse lesado. Há casos em
que o interesse é puramente privado, de titularidade de sujeitos determinados.
Em outras hipóteses, a lesão alcança interesses públicos ou privados de
pessoas indeterminadas. (...) (...) já nos casos de lesão a interesse público
ou a interesse privado de sujeitos indeterminados, haveria nulidade
propriamente dita. Nessa situação, o desfazimento do ato far-se-ia com
efeitos retroativos, incumbindo à autoridade administrativa o dever de
pronunciar de ofício a nulidade”. Feitas tais considerações, passa-se à
discussão pontual dos argumentos utilizados pela Recorrente: 1) e 2) em que
pese a discrepância de informações do Anexo 1 com os Anexos 2, 3 e 5, não
é possível certificar-se deque todas as licitantes e as empresas potencialmente
interessadas no certame tenham identificado o equívoco e considerado que o
quantitativo informado no Anexo 1 era, na verdade, o número de profissionais a
serem alocados ao futuro contrato. Ademais, conforme já mencionado ao longo
desta ata, o vício existia e não era passível de saneamento pelo Pregoeiro, que
ao edital estava vinculado. Por fim, registre-se que causa estranheza a
alegação da empresa de que “qualquer empresa teria obviamente identificado
uma divergência como esta, entre 148 e 296 postos”, já que ela mesma parece
não ter identificado a divergência antes que o vício fosse apontado pelo
Pregoeiro, conforme será demonstrado adiante. Ocorre que, no dia 06/05/2020,
às 11h50, após a comunicação pelo Pregoeiro, via chat, de que o certame seria
anulado, a Recorrente apresentou um pedido de reconsideração (vide anexo)
quanto a sua inabilitação; na argumentação apresentada, em momento algum,
mencionou equívoco no edital; pelo contrário, assim registrou: “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”.
Ou seja, mesmo após sua inabilitação, que só ocorreu em virtude do equívoco
no quantitativo do Anexo 1, a Recorrente não demonstrou tê-lo identificado. Se
ela, diretamente interessada na correção desse quantitativo, não identificou
que havia um erro, é totalmente plausível que o mesmo tenha ocorrido com as
demais licitantes e com potenciais interessados que porventura tenham
deixado de participar da licitação; 3) a apresentação de planilhas seguindo os
modelos e os preços estimados constantes do edital, que estavam isentos de
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erros ou vícios de qualquer natureza, não significa que as licitantes tinham
conhecimento do equívoco relativo ao quantitativo de postos de trabalho
constante do Anexo 1, muito menos de seus reflexos para a análise de
capacidade técnica. É oportuno também observar que houve uma licitante que
registrou proposta no valor de R$ 34.961.316,24, muito acima do preço global
anual estimado (R$ 26.322.559,20) e do melhor lance ofertado pela Recorrente
(R$23.861.739,24), o que talvez indique uma interpretação equivocada. Além
disso, a Recorrente esquece-se das empresas potencialmente interessadas
que podem ter deixado de participar em razão do erro; 4) na errata publicada
pelo Pregoeiro, apenas foi corrigido um erro de digitação relativo ao valor
unitário por profissional do Item 3, não tendo relação com o quantitativo de
postos de trabalho constante do Anexo 1, ainda que tais informações
estivessem em uma mesma tabela; 5)conforme já discorrido, a anulação
mostrou-se obrigatória em razão de vício insanável detectado no instrumento
convocatório, somada à estrita vinculação do Pregoeiro ao seu teor,
independentemente de o preço estimado estar correto e de todo o resto do
edital estar isento de erros. Por conseguinte, em atendimento ao princípio da
autotutela, em razão de constatação de vício insanável no instrumento
convocatório, relativamente a equívoco no quantitativo de postos de trabalho
informado no Anexo 1, MANTÉM-SE A DECISÃO DE ANULAR O PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 051/2020, nos termos do art. 49, caput, da Lei 8.666/93.[...]

Ressalte-se que a análise dos argumentos recursais depende de
conhecimentos eminentemente técnicos. Desse modo, considerando que o parecer
técnico e a instrução dos autos demonstram que realmente ocorreu um vício irreparável
no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 051/2020, em decorrência de um
equívoco no quantitativo de postos de trabalho informado no Anexo 1 do edital, com
consequências para a formulação das propostas e para as exigências de capacidade
técnica, bem como com potenciais prejuízos à competividade e economicidade do
certame, imperioso reconhecer a adequação da fundamentação e dos procedimentos
adotados pelo Senhor Pregoeiro.

Brasília, 25 de maio de 2020.

Revisão:
(Assinado digitalmente)

(Assinado digitalmente)

Gabriela Ingryd
Mat. nº 363744

Givago Laurentino da Costa
Mat. nº 257610
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Considerando as informações constantes dos autos, com fundamento no
inciso III e V do art. 10 do Anexo V do Regulamento Administrativo do Senado Federal:

1. ACOLHO as razões elencadas pelo Senhor Pregoeiro e mantenho os
fundamentos da decisão que anulou o Pregão Eletrônico n° 051/2020, negando
provimento ao recurso interposto pela licitante G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA.

2. MANTENHO A DECISÃO DE ANULAR o Pregão Eletrônico nº
051/2020, em virtude da ocorrência de vício insanável no procedimento licitatório,
em decorrência de um equívoco no quantitativo de postos de trabalho informado no
Anexo 1 do edital, com consequências para a formulação das propostas e para as
exigências

de

capacidade

técnica,

bem

como

com

potenciais

prejuízos

à

competividade e economicidade do certame.

Encaminhem-se os autos à COPELI, para publicação dos atos no Diário
Oficial da União e, em seguida, ao órgão técnico para ajustes no termo de referência e
regular prosseguimento do processo.

(Assinado digitalmente)

WANDERLEY RABELO DA SILVA
Diretor-Executivo de Contratações
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