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As 16:30 horas do dia 14 de junho de 2010, na Sala de Reuniões localizada no
16º Andar do Edifício Anexo I do Senado Federal, reuniu-se o Pregoeiro e sua
equipe de apoio para apreciarem recursos interpostos pela ÁGIL SERVIÇOS
ESPECIAIS LTDA., pela FACILITY CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA. e pela
PLANALTO SERVICE LTDA. contra decisão que declarou a ADSERVIS
MULTIPERFIL LTDA. vencedora para os Grupos 1 e 3 do Pregão do Senado
Federal nº 073/2010. As recorrentes, no momento oportuno, com exceção da
Facility Central de Serviços Ltda., reiteraram suas razões de recurso. A Adservis
Multiperfil Ltda. apresentou contra-razões de recurso em 02 de junho de 2010.
Ocorre que, em 09 de junho de 2010, o Diretor-Geral Adjunto do Senado Federal,
mediante sua Portaria nº 017/2010 (publicada em 14 de junho de 2010 no Diário
Oficial da União nº 111, Seção 3, p. 165), no exercício de competência deferida
pelos Atos do Diretor-Geral do Senado Federal nº 374/1997 e 448/2008,
expedidos com base no artigo 320 do Regulamento Administrativo do Senado
Federal (redação da Resolução do Senado Federal nº 09/1997) e pelos
fundamentos expostos nos autos do Processo nº 007027/10-9, após garantir o
execício dos direitos de ampla defesa e do contraditório, aplicou à Adservis
Multiperfil Ltda. pena administrativa de multa cumulada com “suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Senado Federal e seus Órgãos Supervisionados pelo prazo de 2 (dois)
anos”. O § 5º do artigo 43 da Lei nº 8.666/1993 (aplicável aos pregões por força
do artigo 9º da Lei nº 10.520/2002) impõe o conhecimento pelo pregoeiro de fato
superveniente, no que se enquadra a referida penalidade de impedimento de
licitar e de contratar com a Administração. Considerando que, em razão dos
recursos interpostos, na forma do § 4º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, a
matéria encontra-se ainda aberta ao conhecimento do pregoeiro e da sua equipe,
em juízo de reconsideração, impõe-se a reforma da decisão que declarou a
ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA. vencedora para os Grupos 1 e 3 do Pregão nº
073/2010. Diante do exposto, o pregoeiro e sua equipe de apoio reformam a sua
decisão anterior e julgam a ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA. INABILITADA no
Procedimento do Pregão do Senado Federal nº 073/2010. Nada mais havendo a
tratar, nós, Hélio Rodrigues Figueiredo Júnior, Loisio José dos Santos, Maria
Coeli Barbosa e Jânio de Abreu, Secretários da Comissão, lavramos a presente
Ata, que será assinada por todos os presentes.
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