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D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 33/2021 e respectivos anexos (eventos 149/152), na modalidade

Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto é a contratação de

empresa para a prestação de serviços continuados de vigilância, monitoramento

e segurança ostensiva, armada, mediante fornecimento de mão de obra,

materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, inclusive

armamento, munição e coletes balísticos, para atendimento das necessidades do

Poder Judiciário e de suas unidades, que compõem as 127 (cento e vinte e sete)

comarcas do Estado de Goiás, por demanda, no período de 12 (doze) meses, no

valor estimado de R$ 27.674.398,80 (vinte e sete milhões, seiscentos e setenta e

quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).

Após análise, a assessoria jurídica aprovou a minuta do edital (evento

154), os autos foram encaminhados à Comissão Permanente de Licitação

(evento 155) e foram feitas as publicações devidas (eventos 156/160).

Na sequência, foram apresentados questionamentos, os quais foram

analisados e respondidos (evento 162), bem como impugnações (evento 163),

as quais foram conhecidas pelo Pregoeiro, haja vista serem tempestivas, e no

mérito, não foram providas, mantendo-se os termos do instrumento editalício

(evento 164).
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Realizada a sessão no dia 28.6.2021 (evento 176), conforme ata de

realização do Pregão Eletrônico nº 33/2021, o Pregoeiro declarou vencedora dos

Lotes 1, 2 e 3 a empresa , no valor total deTerra Vigilância e Segurança EIRELI

R$ 23.581.413,48 (vinte e três milhões, quinhentos e oitenta e um mil,

quatrocentos e treze reais e quarenta e oito centavos), conforme extrato da ata

publicado no dia 13.7.2021.

Observa-se, conforme consta da ata de realização do certame (evento

176), que as empresas . e Artseg Segurança e Vigilância Ltda Terra Vigilância e

., registraram intenção de recorrer, tendo sido aberto prazo legalSegurança Ltda

para a apresentação formal das razões e contrarrazões do recurso.

Todavia, no despacho de encaminhamento acostado ao evento 178,

constou que “(…) as manifestações de interesse recursal mencionadas no final

da ata de realização perderam o objeto quando da desclassificação da empresa

GUARDIÃ, motivo pelo qual não foram enviadas as razões e tampouco

”.analisados os recursos

Os autos vieram a esta Diretoria-Geral para homologação do certame

(evento 178).

Não obstante, a empresa .Guardiã Segurança e Vigilância Ltda

apresentou manifestação  (evento 182), alegando a tempestividade das suas

razões, requerendo a suspensão do processo.

No mérito, sustentou que foi desclassificada em relação ao Lote 1 de

forma indevida, constando que a justificativa para sua desclassificação, a saber,

“não apresentação do CCL através de memorial de cálculo assinado por

”, está equivocada, haja vista que no arquivo dacontador habilitado

documentação anexada ao sistema consta, na última página, a certidão do

Conselho Regional de Contabilidade/GO, que comprova a regularidade do

profissional que assinou a documentação de habilitação financeira da empresa

Guardiã.

Alegou que, posteriormente, foi informada que o erro não foi da

contabilidade e sim da falta de juntada do documento enviado pelo e-mail no

sistema de licitações, bem como asseverou que a empresa foi inabilitada antes

mesmo de ser feita a classificação da proposta.

Esta Diretoria-Geral, com fulcro no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”

da Constituição Federal, que assegura a todos o direito de petição aos Poderes

Públicos, encaminhou os autos à Comissão Permanente de Licitação para
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manifestação (evento 184).

Em resposta, o Pregoeiro e Presidente da Comissão Permanente de

Licitação informou que, em relação aos lotes 2 e 3, a empresa  foiGuardiã

desclassificada por falha na composição das planilhas, sendo que após contatar

o representante da empresa, este informou que não poderia manter os mesmos

valores ofertados na fase de lances (evento 185).

Em relação ao lote 1, a inabilitação da empresa , conformeGuardiã

afirmado pelo Pregoeiro, ocorreu pela ausência do memorial de cálculo do CCL

devidamente assinado por contador habilitado, exigência do item 53.4, alíneas

“c” e “d” do edital. Assim, esclareceu que a desclassificação da empresa não se

deu apenas em relação à proposta, mas também em relação à documentação

apresentada. 

Por fim, ressaltou  que a empresa  manifestou interesse emGuardiã

recorrer por meio de mensagens, e não no campo específico para a

manifestação de interesse em apresentar recurso (evento 185).

A assessoria jurídica desta Diretoria manifestou-se favorável à

homologação do certame.

Cumpre destacar, inicialmente, em relação à manifestação da

empresa . (evento 182), recebida por estaGuardiã Segurança e Vigilância Ltda

Diretoria-Geral como pedido de petição, considerando a documentação acostada

aos autos (evento 170), bem como as informações prestadas pelo

Pregoeiro, razão não assiste à empresa, de modo que não há falar em reforma

do resultado obtido no Pregão Eletrônico nº 33/2021, tendo em vista que a

empresa não apresentou o memorial do Capital Circulante Líquido (CCL),

tampouco a comprovação da disponibilidade financeira líquida (DFL),

documentos que deveriam ter sido assinados por contador habilitado, conforme

exigência do item 53.4, alíneas “c” e “f” do Edital nº 33/2021 (evento 149).

Diante do exposto, acolho o parecer jurídico constante do evento

retro e, com fulcro no artigo 11, inciso XX, do Anexo I do Decreto nº 3.555/2000,

bem como na Lei nº 10.520/2002 e Lei Estadual nº 17.928/2012, tendo em vista

notadamente a ata de realização do Pregão Eletrônico nº 33/2021 (evento 176),

homologo o resultado obtido pelo Pregoeiro e autorizo a contratação da empresa

 no valor total de R$ 23.581.413,48 (vinte eTerra Vigilância e Segurança EIRELI,

três milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quatrocentos e treze reais e

quarenta e oito centavos), para os Lotes 1, 2 e 3.

Publique-se.
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Sigam os autos à Diretoria Financeira para emissão das  notas de

empenho respectivas, com observância à regularidade fiscal da contratada.

Após, retornem-se à assessoria jurídica para as providências

subsequentes. 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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