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As 16:00 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 PLANSUL – PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
LTDA. contra decisão que declarou a SERVEGEL APOIO ADMINISTRATIVO E
SUPORTE OPERACIONAL LTDA. vencedora no Grupo 2 do Pregão do Senado Federal
nº 073/2010. Conforme ata de abertura do referido procedimento, em 25 de maio de
2010, a recorrente alegou descumprimento pela Servegel Apoio Administrativo e Suporte
Operacional Ltda. ao item 6.1.4, letras “b e b.1”, do edital. No prazo estabelecido, as
razões recursais foram reiteradas com acréscimo de alegações sobre supostas
irregularidades na desclassificação de outros licitantes e requerimento para aplicação de
penalidade à Servegel Apoio Administrativo e Suporte Operacional Ltda., por suposta
apresentação de declaração falsa quanto ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
imputação de conduta “desleal” no procedimento. As contra-razões recursais da Servegel
Apoio Administrativo e Suporte Operacional Ltda. foram apresentadas em 02 de junho de
2010 - argumentou que teria sido vencedora apenas para o Grupo 2 da licitação, com a
apresentação de um balanço patrimonial com patrimônio líquido de R$ 2.597.846,73,
quando o mínimo exigido no edital para o Grupo 2 da licitação era R$ 2.300.000,00. Tudo
analisado, os presentes consideraram o seguinte: 1) Por ausência de interesse jurídico,
não cabe à recorrente questionar a desclassificação de propostas de demais licitantes.
Conforme consta da ata da sessão pública de abertura do procedimento, de 25 de maio
de 2010, as propostas da Delta Locação de Serviços e Empreendimentos Ltda. e da
Monte Sinai Service Locação de Mão de Obra Ltda. foram desclassificadas por
descumprimento ao item 4.1.5 do edital e a da DATASIST Informática SS Ltda. foi
desclassificada por descumprimento ao item 4.1.4 do edital. Referidos licitantes se
conformaram e não apresentaram recursos. 2) O item 6.1.4 do edital estabeleceu, como
uma das condições para a habilitação no procedimento, a apresentação de “balanço
patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, extraídos do Livro Diário, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, mediante os seguintes critérios: (...) b) Patrimônio Líquido mínimo de R$
2.440.000,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta mil reais) para o Grupo I, de R$
2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) para o Grupo II e de R$ 650.000,00
(seiscentos e cinqüenta mil reais) para o Grupo III, devendo a comprovação ser feita
através do balanço exigido na alínea ‘a’ deste subitem (...). b.1) No caso de cotação de
mais de um grupo, os valores referidos no subitem anterior serão somados, de acordo
com o ofertado. O disposto na alínea b.1 do item 6.1.4 do edital encontra suporte no § 4º
do artigo 31 da Lei nº 8.666/1993, que possibilita a exigência de “relação dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade
operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio
líquido atualizado e sua capacidade de rotação”. Evidente que a finalidade do dispositivo
é a garantia de uma mínima capacitação econômico-financeira (REAL) para o
cumprimento de obrigações contratuais a serem EFETIVAMENTE assumidas. Não
possuiria qualquer respaldo jurídico a exclusão de licitante que tenha preenchido os
requisitos mínimos exigidos para a habilitação no Gupo 2 do Pregão nº 073/2010. Neste
exato sentido, os parágrafos 1º a 3º do artigo 31 da Lei nº 8.666/1993 estabelecem o
seguinte: “§ 1º. A exigência de índices limitar-se-á à demonstração de capacidade
financeira do licitante com vistas aos comprimissos que terá que assumir caso lhe
seja adjudicado o contrato (...). § 2º. A Administração, nas compras para entrega futura
e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da
licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo (...) como dado
objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para
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efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. § 3º.
O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior,
não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo
a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da
lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais”. No mesmo sentido,
o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal impõe genericamente a obrigatoriedade
de prévio processo de licitação pública, somente permitindo “exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.
Desta forma, a alínea “b.1” do item 6.1.4 do edital somente pode ser vista como
impeditiva de que um único licitante viesse a assumir obrigações relativas a mais de um
dos contratos licitados sem patrimônio líquido suficiente para a garantia de efetivo
cumprimento do conjunto. Evidente o entendimento de que a qualificação a ser exigida
como condição de habilitação no procedimento relaciona-se à demonstração da
capacitação mínima para a execução do contrato a ser firmado.“É necessário
compreender os valores veiculados através do diploma, verificar os fins a serem atingidos
e escolher a solução mais compatível com todos os princípios jurídicos consagrados pelo
Direito Brasileiro” (Marçal Justen Filho, “Comentários à Lei de licitações e contratos
administrativos”, São Paulo, Dialética, 2002, p. 74). Mediante um balanço patrimonial com
patrimônio líquido superior ao exigido, a Servegel Apoio Administrativo e Suporte
Operacional Ltda. demonstrou preencher os requisitos mínimos de qualificação
econômico-financeira para a execução do contrato objeto do Grupo 2 do Pregão nº
073/2010. Não poderia ser inabilitada. 3) Não há, pelo fato, participação desleal no
procedimento. Não seria pertinente a aplicação de penalidade à licitante que apresentou
a melhor oferta e que não causou prejuízos ao procedimento ou à Administração. 4)
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 PLANSULPLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. Nada mais havendo a tratar, nós, Hélio
Rodrigues Figueiredo Júnior, Otilio Rodrigues Santa Cruz, 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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