00100.099709/2020-88

SENADO FEDERAL

Diretoria-Geral
Processo n." 00200.004250/2020-14
Assunto: Autorização de certame licitatório. Pregão
eletrônico. Contratação de empresa especializada para
o fornecimento de insumos e serviços comuns de
engenharia para a recuperação dos panos de vidros das
esquadrias do Anexo I do Senado Federal. Valor
estimado: R$ 575.613,85. Autorização e aprovações
de estilo.

Senhora Diretora-Geral,

Cuidam os autos de proposta para realização de PREGÃO ELETRÔNICO do tipo
M E N O R PREÇO GLO BAL, destinado à contratação de empresa especializada para o fornecimento de
insumos e serviços comuns de engenharia para a recuperação dos panos de vidros das esquadrias do Anexo I
do Senado Federal, ao custo estim ado de R$ 575.613,85 (quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos e
treze reais e oitenta e cinco centavos), de acordo com os term os e especificações do edital e seus
anexos^
N o term o de referência^, a Secretaria de Infraestrutura assim justificou a necessidade da
aquisição:
B. JUSTIFICATIVA
3. Os panos de vidro do Anexo I do Senado Federal tem apresentado, mais severamente nos
últimos sete anos, problemas de desempenho. Parte significativa do sistema ainda é original
e há registros cada vez mais freqüentes de entrada de água nos gabinetes parlamentares
situados na edificação.

Em bem fundam entado despacho^, a CO A TC/SA D CO N dem onstrou a regularidade da
instrução, com destaque para a seguintes inform ações/docum entos carreados aos autos:

- Para esta finalidade a Secretaria de Infraestrutura - SINFRA elaborou o Termo de
Referência, documento n° 00100.068117/2020-14, que, após modificações, foi consolidado
no documento n° 00100.094022/2020-56, o qual, se entendido viável, deverá ser aprovado

' NUP 00100.095076/2020-39 - Minuta de edital.
^ NUP 00100.094022/2020-56 - Termo de referência.
3 NUP 00100.095087/2020-19 - Ofício n° 789/2020 - COATC/SADCON
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pela autoridade competente, consoante art. 9°. inciso IV do Anexo V da Resolução n°
13/2018.
- A pesquisa de preços empreendida pelo órgão técnico estimou a contratação, em R$
575.613,85 (quinhentos setenta e cinco mil, seiscentos e trezes reais e oitenta e cinco
centavos), de acordo com a planilha orçamentária elaborada pelo SEORC constante do
documento n° 00100.068119/2020-11. Destaca-se que, a mencionada planilha possui
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
- A COCVAP, por intermédio do Oficio n° 0231/2020-COCVAP/SADCON (NUP
00100.071503/2020-93), dispensou a ratificação da pesquisa de preços, e justificou que
“ [...] Cumpre informar que por se tratar de caso de obras e serviços de engenharia, a
ratificação da Pesquisa de Preços fica dispensada, conforme disposto no §6° do art. 12-A do
ADGn.09/2015'
- A COATC elaborou a minuta de edital na modalidade Pregão Eletrônico, a qual encontrase acostada ao NUP 00100.075853/2020-29. O edital foi submetido á anáhse da COPELI,
que fez diversas recomendações, conforme consta do documento n° 00100.078731/2020-94.
- Quanto á exigência constante do item 12.3.2, alínea “a” da minuta de edital, a COPELI
assinalou entendimento exarado pelo TCU no recente Acórdão n° 1.321/2020-Plenário, e
assinalou A fixação, para fins de habilitação, de percentual de patrimônio líquido mínimo
em relação ao valor estimado da contratação (art. 31, §§ 2° e 3°, da Lei 8.666/1993) deve
ser justificada nos autos do processo licitatório, realizando-se estudo de mercado com vistas
a verificar o seu potencial restritivo, sob pena de violação ao atr. 3°, § 1°, inciso I, do
Estatuto de Licitações. Portanto, caso entenda ser necessária a manutenção do item em
comento, recomenda-se ao órgão técnico que proceda ao respectivo estudo de mercado e
inclua a necessária instrução nos autos do processo, de modo consentâneo com a
jurisprudência da Corte de Contas. ”
- O processo foi então submetido ao órgão técnico para o visto da minuta de edital e
manifestação quanto ás recomendações da COPELI, documento n° 00100.078770/2020-91.
- O órgão técnico, por sua vez, realizou alterações no Termo de Referência, descritas no
documento n° 00100.079881/2020-15, consignando estas no novo documento que consta ao
NUP 00100.079887/2020-92.
- Impende esclarecer que, quando do visto da minuta, ficou pendente um ajuste no item 60
do Termo de Referência, e conforme acordado por e-mail (cópia anexada ao NUP
00100.088224/2020-69-1), o ajuste ficou pendente para ser efetuado após a anáhse da
contratação pelo órgão jurídico. Na minuta de edital submetida á ADVOSF já consta a
alteração no Parágrafo Nono da Cláusula Décima - Das Penalidades.
- A minuta de edital foi atualizada (documento n° 00100.080335/2020-27) e os autos foram
submetidos á análise do órgão jurídico, que se manifestou por meio do Parecer n°
581/2020-ADVOSF (documento n° 00100.087928/2020-14), e concluiu que desde que
observadas as recomendações constantes do Parecer, a minuta de edital pode ser dada como
aprovada, sem necessidade de retomo a Advocacia.
- No que tange á recomendação jurídica de alçada do órgão técnico, referente á existência
de contratos vigentes (Contrato n° 066/2020) cujos objetos parecem coincidir com o da
presente contratação, a ADVOSF consignou que
“[...] esta Advocacia reputa necessário que o órgão técnico elabore as
necessárias justificativas, esclarecendo as diferenças entre os objetos das
contratações indicadas ou as razões da duplicidade verificada".
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- Destarte, os autos foram enviados ao órgão técnico para manifestação quanto ao pontuado
pelo órgão jurídico, bem como para realização do ajuste no Termo de Referência, conforme
NUP 00100.088224/2020-69.
- A SINFRA, por intermédio do Ofício n° 066/2020 - COPROJ/SINFRA (NUP
00100.093086/2020-30), esclareceu que apesar da existência de itens comuns, entre a
presente contratação e o Contrato n° 066/2019, entende que tratam-se de objetos muito
distintos, e justificou que:
“O contrato referenciado acima consiste na prestação de serviços sob demanda
para reparos pontuais em elementos de vidraçaria que venham a sofrer danos,
ou seja, tratam-se de intervenções isoladas com característica de manutenção
corretiva ou preventiva exclusivamente no sistema de vidraçaria. Já a
contratação pretendida por meio do presente processo tem por objeto a
recuperação dos panos de vidro das esquadrias do anexo 1 do Senado Federal,
contemplando a substituição ostensiva de elementos previamente identificados
e o tratamento superficial dos elementos metálicos das esquadrias, o que
também não é abarcado no contrato CT20190066. Logo, o objetivo final da
contratação em tela é a garantia da estanqueidade das fachadas norte e sul do
edificio através da recuperação do sistema de maneira mais ampla e
integrada.'"
- Adicionalmente, a SINFRA se manifestou quanto á exigência de comprovação do
patrimônio líquido, e registrou ‘Não há motivações deste órgão técnico para exigências
relacionadas ao patrimônio líquido da fiatura contratada".
- Ato contínuo, os autos foram restituídos á SINFRA, com vistas á realização do ajuste que
ficou pendente, conforme NUP 00100.093849/2020-42.
- No que se refere ao ajuste, a SINFRA anexou um novo Termo de Referência consolidado
ao NUP 00100.094022/2020-56.
- No que concerne ao questionamento apresentado acerca da previsão contida no item
12.3.2,“a” da minuta de edital, a Advocacia teceu algumas considerações, informou que, do
ponto de vista jurídico, não existe óbice á redação proposta, cabendo apenas garantir a
correta motivação da referida exigência, e por fim, recomendou que o órgão responsável
pela elaboração da minuta de edital analise essa questão.
- Sobre essa questão, impende destacar que, em reunião da Comissão de Minutas-Padrão,
realizada no dia 6/10/2020, foi decidido que a mencionada exigência não é obrigatória em
casos de entrega imediata e/ou dentro do limite do convite. Nos demais casos, a sua
dispensa pode ser avaliada, a critério da Administração, mediante apresentação de
justificativa pelo órgão técnico na elaboração do Termo de Referência.
- Desta forma, face ás ponderações emitidas pelo Parecerista, considerando a decisão da
Comissão de Minutas-Padrão, considerando a manifestação da SINFRA, assim como o
valor estimado da contratação (superior ao limite de convite), a exigência do patrimônio
líquido contida no item 12.3.2, “a” do edital foi mantida.
- Ressalta-se que a análise dos aspectos jurídicos e jurisprudenciais do processo licitatório
são de competência da Advocacia, consoante preceitua o Art. 230 do Regulamento
Administrativo do Senado Federal (Resolução n° 13 de 2018).
- A disponibilidade orçamentária foi atestada pela COPAC/SAFIN, conforme documento n°
00100.094513/2020-05. A contratação está prevista no item 20210101 do Plano de
Contratações de 2020.
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- Esclarecemos que foram feitas algumas mudanças no edital, no que concerne ás
disposições dos itens da minuta-padrão que foram alterados após a reunião da Comissão de
Minutas-Padrão, realizada no dia 6/10/2020.
- A versão definitiva da minuta de edital foi acostada ao documento n° 00100.095076/202039, a qual se entendida viável, deverá ser aprovada pela autoridade competente.
- Cabe apontar que a referida minuta de edital prevê a utilização do modo de disputa “aberto
e fechado” na etapa de lances da presente licitação, conforme decisão exarada pela
Diretoria-Geral aoNUP 00100.149763/2019-48.

Em seguida, o Senhor D iretor da SADCON opinou previam ente pelo seguim ento do certame
e, para tanto, recom endou autorizar o certame e a despesa, aprovar o term o de referência e a m inuta
de edital, designar os gestores.
Ante o exposto, esta A ssessoria Técnica esposa a recom endação da SADCON, de m odo que
opina-se favoravelm ente ao seguim ento do processo nos term os propostos na presente instrução.
A consideração de V ossa Senhoria.

D iretoria-Geral, 5 de novem bro de 2020.
Conferido.
(verificar assinatura digital)

(verifiicar assinatura digital)

Guilherme Ferreira da Costa
A ssessor Técnico

Tahm ineh M aria Shokranian de Mello
A ssessora Técnica
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De acordo. Acolho a inform ação técnica e, com fundam ento no A D G n° 9/2015 e art.
9°, incisos III, IV, V, VI e VIII, Anexo V, do Regulam ento Adm inistrativo,
consolidado pela RSF n° 13/2018, passo a decidir:
1. A UTO RIZO a realização do certame licitatório na m odalidade Pregão Eletrônico;
2. APRO VO o Termo de Referência, docum ento n° 00100.094022/2020-56;
3

A PR O V O

a

m inuta

de

edital

de

Pregão

Eletrônico,

docum ento

n°

00100.095076/2020-39, conforme a exigência contida no item 12.3.2 “a” do edital, nos
term os propostos;
4. A UTO RIZO a despesa no valor m áxim o de R$ 575.613,85 (quinhentos e setenta e
cinco mil, seiscentos e treze reais e oitenta e cinco centavos), prevista no item
20210101 do Plano de Contratações;
5. DESIG NO os gestores indicados na PD G anexa.

Encam inhem -se os autos, sucessivamente, ao SEPUGP/SEGP e à SADCON, para as
demais providências pertinentes.
Brasília, 5 de novem bro de 2020.

(verificar assinatura digital)

ILANA TROM BKA
Diretora-Geral
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PO RTARIA DA D IRETORIA-G ERAL
N" 2700 de 2020

A DIR ETO R A -G ER AL DO SENADO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
foi conferida pelo art. 9°, inciso VIII, do A nexo V do Regulam ento Adm inistrativo, consolidado pela
RSF n° 13/2018, e tendo em vista o que consta do Processo n° 00200.004250/2020-14,
RESOLVE:
Art. 1° D esignar o N úcleo de Gestão de Contratos de Infraestrutura e Comunicação
-N G C IC como órgão gestor do(s) contrato(s) que se originar(em) do referido Processo.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de novem bro de 2020.

(verificar assinatura digital)

ILANA TROM BK A
Diretora-Geral
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