AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO SENADO FEDERAL

Processo nº. 00200.006140/2019-53
Pregão nº. 51/2020
G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA., pessoa jurídica, de direito
privado, interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
sob o nº. 07.473.476/0001-99, com sede na SIBS, Quadra 02, Conjunto
E, Lote 01, Parte A, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF, CEP 71736-205,
endereço eletrônico: comercial@grupoinerativa.net, vem, por meio de
seus procuradores infrafirmados, respeitosamente, formular o presente

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
em face do Despacho de anulação do Pregão Eletrônico nº. 51/2020,
pelos fatos e razões a seguir expostos.

RESUMO DOS FATOS
A Licitante GI Segurança foi notificada da decisão proferida
pelo Senhor Pregoeiro que anulou o certame do Pregão nº. 51/2020.

De acordo com as informações prestadas no chat do sistema
comprasgovernamentais, teria havido um equívoco na descrição de
uma das colunas da planilha do anexo 1 do edital.
Disse o Pregoeiro no dia 06/05/2020, às 10:04:16, em diante:
No Anexo 1 do edital, na tabela constante do campo "preço
estimado", o quantitativo informado está equivocado. Os
totais ali discriminados representam, na verdade, o número de
profissionais a serem alocados ao futuro contrato, e não o
número de postos de trabalho.
O número de postos de trabalho, na verdade, seria a metade
do que consta na tabela.
Ademais, da forma como se encontra, pelo princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, este Pregoeiro teria
que avaliar a documentação de capacidade técnica de todos
os licitantes considerando o quantitativo equivocado de 296
postos de trabalho, quando, na realidade, são 148.

Com base nestes argumentos, o Pregoeiro decidiu pelo
cancelamento do certame, conforme já dito acima.
No entanto, como será demonstrado adiante, não estão
presentes as razões para a anulação o certame, conforme será
discutido à frente.
Razão pela qual, passa a expor as razões de direito sob que
se funda a sua pretensão recursal.

RAZÕES DE DIREITO

Inexistência de Dúvida, Confusão ou Induzimento a Erro
Sr. Pregoeiro, ninguém, absolutamente ninguém, teve dúvida,
ficou confuso ou mesmo foi induzido a erro neste certame. Todos os
licitantes tinham absoluta convicção de que o certame tratava de 148
(cento e quarenta e oito) postos de trabalho.
O que pode ser provado de diversas formas.
Primeiro, os anexos 2, 3 e 5 do edital deixavam claro que se
tratavam de 296 profissionais e, portanto, de 148 postos de trabalho,
como pode ser visto abaixo.
Anexo 2:

Anexo 3:

Anexo 5:

Veja que em todas estas tabelas a referência é em relação a
quantidade de profissionais. Os valores dos custos unitários nestas
tabelas estão claramente atrelados a 1 PROFISSIONAL, de forma que
a soma destes quantitativos só pode ser de profissionais.
O próprio Termo de Referência (fl. 24 do instrumento
convocatório), deixa claro que os quantitativos serão aqueles
discriminados nos anexos 2 e 3:

A própria planilha onde foi identificado o erro (contendo o
“Posto de Trabalho”, ao invés de “Profissionais”), deixa claro que o valor
do certame está calculado por 296 profissionais (148 postos) e não por
296 postos de trabalho:

As colunas destacadas em vermelho explicam perfeitamente
que o referencial da coluna de quantitativos se refere a valor por
profissional, pois é esta a constante da multiplicação, o valor por
profissional.
Basta ver: 112 (profissionais) x R$ 6.883,91 (valor unitário
do profissional) = R$ 770.997,92 (valor unitário por profissional ao
mês);

R$ 770.997,92 (valor unitário por profissional ao mês) x 12
(meses) = R$ 9.128.262,00 (valor unitário por profissional ao ano).
Logo, a leitura óbvia que se faz do instrumento convocatório é
a de que o certame trata da contratação de 148 postos de trabalho,
totalizando 296 profissionais; e não de 296 postos, como alega o
Pregoeiro terem confundido.
Segundo, o contrato atual é prestado pela empresa Ágil,
sendo de conhecimento de todos que o serviço é prestado com 148
postos de trabalho. Qualquer empresa teria obviamente identificado
uma divergência como esta, entre 148 e 296 postos.
Não é crível que um serviço que esteja sendo prestado com
148 postos dobre de tamanho e passe a ser prestado com 296 postos,
de um dia para outro, após ser prestado por 5 (cinco) anos, com este
formato, pela empresa Ágil.
O preço atual do contrato da Ágil é de R$ 23.720.180,16 (vinte
e três milhões, setecentos e vinte mil, cento e oitenta reais e dezesseis
centavos), para um contingente de 148 postos de trabalho (296
profissionais), conforme planilha de composição de custos do contrato.
Já o valor orçado para o Pregão nº. 51/2020 é de R$
26.322.559,20 (vinte e seis milhões, trezentos e vinte e dois mil,
quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos). Ou seja, pouco
acima do valor atual.

Como imaginar que um contrato que é atualmente prestado
com emprego de 148 postos, por R$ 23 milhões, poderia ser prestado
com 296 postos, pelo preço de R$ 26 milhões?
Sr. Gestor, obviamente ninguém foi levado a este tipo de
engano. Claramente todas as empresas sabiam que se tratava de um
certame para a contratação dos mesmos 148 postos que atualmente
prestam os serviços.
Ou seja, as informações de 296 profissionais constantes dos
anexos deixam claro que se trata da contratação de 148 postos e não
de 296 postos.
Até mesmo porque as empresas têm absoluta noção de que
o valor do serviço de vigilância por posto no Distrito Federal não poderia
ser de R$ 6.915,35 a R$ 7.686,00.
É sabido que o posto de vigilante no Distrito Federal custa a
partir de R$ 12.500,00 a R$ 17.000,00.
Nenhuma empresa em sã consciência acredita que custeará
dois profissionais com o valor de R$ 6.915,35.
Logo, é irreal imaginar que qualquer empresa tenha se
confundido e acreditado que a planilha de composição de custos se
referia a número de postos e não a número de profissionais.
Terceiro, outra prova de que não houve qualquer confusão ou
dúvida acerca do quantitativo de postos é que os valores ofertados

pelas empresas estão totalmente alinhados com o estimado por
profissional.
Em todas as propostas cadastradas estão apresentados os
valores dos itens por profissional ao mês.
Por exemplo, para o item 1 (vigilância desarmada diurna),
todas as propostas, inclusive a da Recorrente, indicam que este valor
se refere ao preço de um profissional por mês. Basta verificar a planilha
de composição de custo das propostas cadastradas.
Nenhuma delas multiplica o quantitativo por 2 (dois). Pelo
contrário, apresentam as propostas como sendo para um profissional.
Logo, todos entenderam que o Item 1 do edital tratava de 110
profissionais e não 110 postos.
Neste passo, todas as propostas cadastradas levaram em
consideração 296 profissionais (equivalente a 148 postos) e não 296
postos, o que equivaleria a 592 profissionais.
Quarto, nos esclarecimentos o d. Pregoeiro já havia extirpado
qualquer possível dúvida sobre este ponto. Anda que não questionado
diretamente sobre este ponto, respondeu no dia 29/04/2020, às 21:07:25:
O valor unitário por profissional estimado para o Item 3
(Vigilância Armada Noturna) na verdade é R$ 7.714,90. O
valor até então constante do edital (R$ 7.114,90) era fruto
de um mero erro de digitação, já que os valores mensal e
total para o Item estão e continuam corretos. Ao se dividir
o valor total (R$ 7.776.619,20) por 12 meses, obtém-se o

valor mensal de R$ 648.051,60 e, ao se dividir tal valor
por 84, obtém-se o valor correto de R$ 7.714,90 para o preço
unitário por profissional. Assim, foi publicada uma errata
(https://www6g.senado.leg.br/transparencia/licitacoes
-e- contratos/licitacoes/48443/detalhamento/41125 ) e
transferido o edital corrigido para o Comprasnet.

Fica claro da leitura da resposta do Pregoeiro que o valor na
planilha de composição de custos se refere ao custo unitário por
profissional. Logo, a coluna de quantitativos se refere, obviamente, ao
número de profissionais, totalizando 296 profissionais e, portanto, 148
postos de trabalho, como vem sendo sustentado deste o início.
Portanto, mais uma razão pela qual não poderia ter havido
qualquer espécie de confusão entre os licitantes e potenciais licitantes.
A leitura do edital é autoexplicativa e deixa claro que a intenção era de
licitar 148 postos de trabalho, tal qual o contrato atual; e não de licitar
296 postos de trabalho.
Quinto, em 29/04/2020 foi publicada uma errata onde este
Pregoeiro corrigia um erro de digitação.
Na errata, o Pregoeiro assenta que:
“[...] faz-se necessário promover a seguinte retificação nos
Anexos 1 (valor unitário por profissional do item 3 da tabela
de preços estimados) e 5 (custo unitário da categoria
“vigilância armada noturna” constante da Tabela 1), conforme
detalhamento abaixo:”

Veja que a errata deixa claro que o valor unitário da tabela do
Anexo 1 se refere ao valor por profissional. Este fato espanca qualquer
cogitação de que houvesse dúvida sobre qual era o quantitativo descrito
na planilha do Anexo 1.
Todos os licitantes tinham óbvia certeza de que a planilha do
Anexo 1, assim como as planilhas dos demais anexos, tratava de 296
profissionais (148 postos).
Por fim, ao fim da errata consta o seguinte:
Com fundamento no art. 21, §4º, da Lei nº 8.666/1993,
cumpre ressaltar que a alteração realizada não afeta, de
forma substancial, a formulação das propostas, porquanto
trata-se apenas de correção de erro material, tendo em vista
que houve erro de digitação e que os valores/custos mensais
e totais para o Item 3 estão corretos.

O Sr. Pregoeiro conhece a norma e sabia que a mera
alteração de um número não faria diferença no valor total anual do item.
Como bem dito no documento, o valor correto já estava contemplado
no valor total por mês e por ano.

Portanto,

não

haveria

alteração

das

propostas

dos

participantes, uma vez que o estimado total do item estava correto.
Agora veja que a mesma solução se aplica para o caso em
questão. A mera indicação incorreta sobre qual era a descrição da
unidade naquela planilha não afetaria o valor final das propostas, já que
também não afetava os valores totais por item, mensal e anual.
Não havia razão para a anulação do certame. Se na coluna
constava o nome posto ou profissional é indiferente, já que o produto
da multiplicação das variáveis era o valor total estimado de R$
26.322.559,20 (vinte e seis milhões, trezentos e vinte e dois mil,
quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).
Ninguém, absolutamente ninguém, olha para uma planilha
com aquela e imagina que estão sendo licitados postos de trabalho, pois
diante da documentação que instrui este processo (edital, anexos,
esclarecimentos, respostas e errata), fica simples de verificar que a
unidade descrita é “profissionais”.
Principalmente porque, como dito pelo Pregoeiro, os
valores/custos mensais e totais estão corretos.
Sexto, no dia de hoje (13/05), o edital foi republicado, agora
como Pregão nº. 59/2020, e a planilha de composição de custos está
exatamente igual em valores e quantitativos.

Não há prova maior de que esta anulação de certame foi
absolutamente desnecessária.
A planilha de composição de custos, que era a única onde
constava a informação “posto de trabalho”, foi republicada com a óbvia
descrição de 296 profissionais e com o mero acréscimo de uma coluna

contendo o número de postos (a metade de profissionais), e contendo
os mesmos valores unitários, mensais e totais de antes.
Ou seja, a planilha anterior estava correta, indicava os valores
corretos por profissional, os valores totais estavam corretos e todos
tinham ciência de que a planilha se referia a 296 profissionais e 148
postos.
A republicação não modificou em nada e nem esclareceu
nada que não estivesse já entendido, apenas servindo para desperdiçar
tempo e recursos, uma vez que o pregão já havia sido aberto e realizada
a fase de lances.
Portanto,

ficam

corroborados

todos

os

argumentos

expendidos acima, no sentido de que a anulação do certame não possui
justificativas, devendo ser revogado este ato, sob pena de causar
prejuízo à Recorrente, que tinha o melhor preço válido para o certame
e detém condições de habilitação para ser declarada vencedora.

CONCLUSÃO E PEDIDO
Expostas as razões acima, vem requerer deste d. Pregoeiro a
reconsideração de sua decisão, com a revogação da decisão que
anulou o certame, determinando o retorno do Pregão nº. 51/2020 à fase
de análise da documentação de habilitação da Recorrente que,
conforme dito pelo próprio Pregoeiro, atende às exigências de
habilitação do certame.
Pede e aguarda o vosso deferimento.

Brasília-DF, 13 de maio de 2020.

GI EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA.
Representante Legal

Secretaria de Administração de Contratações
Comissão Permanente de Licitação - COPELI

ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2020
Em relação ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2020, que tem por objeto 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, faz-se necessário promover a seguinte retificação nos Anexos 1
(valor unitário por profissional do item 3 da tabela de preços estimados) e 5 (custo unitário da
categoria “vigilância armada noturna” constante da Tabela 1), conforme detalhamento abaixo:
Anexo 1 – Tabela de preços estimados – Valor unitário por profissional do Item 3
Onde se lê

Leia-se

7.114,90

7.714,90

Anexo 5 – Tabela 1 – Custo Unitário da categoria “Vigilância Armada Noturna”
Onde se lê

Leia-se

7.114,90

7.714,90

Com fundamento no art. 21, §4º, da Lei nº 8.666/1993, cumpre ressaltar que a
alteração realizada não afeta, de forma substancial, a formulação das propostas, porquanto
trata-se apenas de correção de erro material, tendo em vista que houve erro de digitação e que
os valores/custos mensais e totais para o Item 3 estão corretos.
As demais condições e especificações permanecem inalteradas.

Senado Federal, 29 de abril de 2020.

FELIPE GUIMARÃES CÔRTES
Pregoeiro
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