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Processos 00200.006935/2020-03 e 00200.006965/2020-10
DECISÃO

Representação no âmbito do Pregão Eletrônico nº
59/2020. Inabilitação da Licitante com o melhor preço
porque não comprovou a experiência anterior
(capacidade técnica) mínima exigida pelo Edital.
Representação julgada improcedente.

Cuida-se

de

representação

protocolizada

pela

Empresa

AC

SEGURANÇA EIRELI, levantando questionamentos sobre o Pregão
Eletrônico 59/2020, destinado à contratação 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.
Em resumo, a Representante alega que ofertou o preço mais baixo na
licitação, porém, na sua ótica, teria sido depois injustamente inabilitada.
Alegou, também, que, anualmente, sua proposta era 423 mil reais mais
barata do que a da empresa declarada vencedora e que, nos 5 anos que pode
durar o contrato, esse valor superaria os 2 milhões de reais, alegação essa
que pesou para que, em apreciação prévia, fosse concedido cautelarmente
efeito suspensivo à Representação, para o fim de a Diretoria-Geral pudesse
melhor instruir o feito, para a correta compreensão dos fatos.
A Sra. Diretora-Geral, para instruir o processo, juntou documento nº
00100.061324/2020-48, relatando, em resumo, que: a homologação do
certame foi por ela assinada, mas ainda não publicada no site Comprasnet,
estando aguardando a decisão desta Representação para prosseguir ou não;
que a decisão de inabilitação, conforme a exposição que traz aos autos, foi
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correta e fundamentada na lei e no Edital da licitação; que a empresa
Representante já apresentou e teve analisados os mesmos argumentos desta
Representação diversas vezes, a saber, em recurso ao pregoeiro, em recurso
ao Diretor-Executivo de Contratações, em idêntica representação à DiretoriaGeral, em ação judicial de Mandado de segurança – na qual teve a liminar
negada e pediu desistência da ação – e agora nesta representação à
Primeira-Secretaria.
No documento eletrônico 00100.066624/2020-13 foi determinada a
intimação da empresa declarada vencedora na licitação para se manifestar
sobre as razões expedidas pela licitante autora da Representação em exame.
Foram apresentadas as contrarrazões constantes do documento nº
00100.068231/2020-44, tendo a Licitante vencedora alegado, em resumo,
que a inabilitação da Empresa Representante foi correta, porque que “em
nenhum lugar do edital e nem da decisão do Pregoeiro está escrito que o
somatório

de

atestados

não

seja

permitido.

Pelo

contrário!

Está

expressamente previsto, tanto para o somatório de tempo (temporal), quanto
para o somatório quantitativo.” E prossegue arguindo que “no caso concreto
a Representante foi inabilitada por não demonstrar o gerenciamento
concomitante de 74 (setenta e quatro postos), pelo período consecutivo de
12 (doze) meses.”
É o breve relato. Passo a decidir o mérito.
Verifica-se que o núcleo do argumento da Licitante Representante
consiste em que teria ela direito subjetivo a “somarem-se” as atestações de
experiências anteriores, a fim de comprovar sua capacidade técnica. Copiase trecho da Reclamação:
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Sobre o tema “somatório dos atestados de capacidade técnica”, assim
dispôs o instrumento de abertura:

Verifica-se que a Administração do Senado não negou à Licitante
Representante o direito de “somar” seus atestados de capacidade técnica
para comprovar a exigência editalícia de que já tivesse gerido anteriormente,
no mínimo, 74 postos de trabalho (metade dos postos a serem contratados
pelo Senado) por, pelo menos, 12 meses consecutivos.
Na verdade, verifica-se que o competente Pregoeiro fez a “soma” dos
atestados de capacidade técnica apresentados pela Licitante Representante,
porém verificou que a soma não alcançava o patamar mínimo exigido pelo
Edital, tendo, por isso, declarado inabilitada a autora da Representação em
exame.

Senado Federal – Via N2 – Ed. Senador Ronaldo Cunha Lima – Interlegis – 2º andar - CEP 70.165-900 Brasília - DF
Telefones: (061) 3303-2902 / 3303-4678 / 3303-1544 - Fax: (061) 3303-2952
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 3410666C00378658.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.070824/2020-71

SENADO FEDERAL
Primeira Secretaria

Em razão da Representação, foi feita por parte da Primeira Secretaria
nova e independente apreciação dos atestados de capacidade técnica
apresentados pela Licitante Representante, ficando claro que esses
atestados – na melhor das interpretações possíveis do Edital – comprovam a
gestão pela Licitante Representante de mais do que 74 postos tão somente
pelo período de 327 dias consecutivos, período esse inferior aos 12 meses
exigidos pelo Edital. A tabela abaixo demonstra a contagem e deixa claro o
acerto da inabilitação em exame:
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Portanto, a Administração decretou corretamente a inabilitação da
Licitante Representante, porque esta não comprovou a experiência anterior
(capacidade técnica) mínima exigida pelo Edital.
Isto posto, julgo improcedente a Representação feita pela empresa
AC SEGURANÇA EIRELI contra sua inabilitação no Pregão Eletrônico
59/2020, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido à
Representação.
À DGER para as providências subsequentes.
Brasília, 04 de agosto de 2020.

SENADOR SÉRGIO PETECÃO
PRIMEIRO-SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL
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