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As 16:15 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 recurso interposto pela STEEL SERVIÇOS
AUXILIARES LTDA. contra a decisão que a inabilitou no procedimento do Pregão
Senado Federal nº 073/2010. Conforme ata de abertura do procedimento, de 25
de maio de 2010, a recorrente foi inabilitada “por descumprimento ao item 6.1.3,
letra ‘a’, do Edital (apresentou Certidão de Registro e Quitação do CRA em nome
de outra empresa)”. Após a Servegel Apoio Administrativo e Suporte Operacional
Ltda. ser habilitada e declarada vencedora para o Grupo 2 do Pregão nº
073/2010, a recorrente manifestou sua intenção de recurso – alegou que, “por
erro material”, teria juntado documento “de outra empresa” e pediu a juntada aos
autos de novo documento. Em 28 de maio de 2010, as razões de recurso foram
reiteradas. Em 02 de junho de 2010, a Servegel Apoio Administrativo e Suporte
Operacional Ltda. apresentou suas contra-razões. Tudo analisado, os presentes
consideraram o seguinte: 1) A ausência de documento exigido no edital como
essencial para a habilitação não é mero “erro material”. A atuação do pregoeiro
ocorreu de acordo com a isonomia, objetividade e razoabilidade na Administração
Pública. Não tendo a recorrente apresentado seu envelope com todo o conjunto
de documentos exigidos no Capítulo VI do edital, sua inabilitação se impôs. Em
conseqüência, nos exatos termos do inciso XVI do artigo 4º da Lei nº
10.520/2002, a oferta da licitante subseqüente na ordem de classificação foi
examinada e aceita, com a sua habilitação e declaração de vencedora. Ora, a
vencedora Servegel Apoio Administrativo e Suporte Operacional Ltda. não pode
ter modificada e prejudicada a situação que legitimamente alçou com o
cumprimento de todas as exigências do edital, em razão de eventual aceitação
pela Administração de um documento que foi apresentado após o momento
oportuno, em recurso interposto pela recorrente inabiltada. “Inexistirá
possibilidade de suprir defeitos imputáveis aos licitantes. (...). Se o licitante
dispunha de determinado documento, mas esqueceu de apresentá-lo, arcará com
as conseqüências de sua própria conduta. Se o licitante deixou de apresentar
fotocópia autenticada, não é possível a Comissão abrir oportunidade para
apresentação de original (...). Nem mesmo se pode transigir com o
aproveitamento de documento incluído em envelope inadequado. Assim, não é
possível habilitar o licitante que afirma ter colocado no envelope de propostas um
documento essencial à habilitação.” (Marçal Justen Filho, “Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos”, Dialética, 2002, p. 398). 2) Conforme ata
da sessão pública de 25 de maio de 2010, refuta-se a alegação da recorrente de
prejuízo para a Administração, na medida em que a vencedora, em negociação
com o pregoeiro, reduziu o valor de seu lance final, equiparando-o ao menor que
havia sido ofertado pela recorrente: R$ 1.543.600,00. 3) Diante do exposto,
mantém-se a decisão que declarou a SERVEGEL APOIO ADMINISTRATIVO E
SUPORTE OPERACIONAL LTDA. vencedora para o Grupo 2 do Pregão do
Senado Federal nº 073/2010. Encaminhem-se os autos do processo ao Senhor
Diretor-Geral do Senado Federal com sugestão de que, pelas razões expostas,
seja NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela STEEL SERVIÇOS
AUXILIARES LTDA. Nada mais havendo a tratar, nós, Hélio Rodrigues
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Figueiredo Júnior, Loisio José dos Santos, Maria Coeli Barbosa e Sandra Regina
da Silva B. Gomes, Secretários da Comissão, lavramos a presente Ata, que será
assinada por todos os presentes.
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