
PARECER.N° 026-2018 I ASSESSORIAJÚRíOICA I SENAC-OF

"

Senhor Diretor Regional,

Trata-se de recurso administrativo interposto' nos, autos do' Pregão,
Eletrônico nO04/2018; destinado à _contratação do serviço de agente de portaria. 'A

,empresa GE~TOR ?ERVIÇOS EMPRESARIAIS LTOA questiona' decisão tomada

pela Pregoeira pela qual habilitou a 'empresa VISAN SERViÇOS 'TÉCNICOS LTOA
" I

EPP. Nas razões, a Recorrente assevera que "o etestedo do TST deve ser oescon-
• I. ,

siderado da enétise, pois no bojo dó mesmo, se encontra vasta listagem de sanções
I '

administrativas impostas à' r.ecorrida, exatamente por não consequir cumprir fielmen-
. I .'. .- ,

te com suas obrigações contratuals, ou seja, os serviços não foram presiedos dê

forma satisfatória, retràtando apenas os dados do contrato 'firmado com a empresa,,
mas não a capacidade técnica da V/SAN",

A VISAN SERViÇOS TÉCNICOS LTOA EPP, por sua vez, apresen-
. -

tou contrarrazões, em que, nesse ponto específico, explica que "não se pode perder
. - ". \

de vista que, no caso 'concreto, as anotações constantes no atestado iÇle ceoecideae
...---.... \ "-' ~

iécnice apresentado peja ..Recorride sequer podem ser in~erpretadas como inadim-

plementos, são pequenos descumprimenfos de obrigações acessórias do contreto

firmado",

Presentes os pressupostos de admissibtlidade, opina-se pelo co-

nhecimento do-recurso administrativo. Prossegue-se no exame do mérito,
! ,,' , \' . . .

No editai do aludido Pregão Elet~ônico,' a título habilitação técnica,

o Senac-OF exigiu apresentação de atestado decapacidade técnica,' emiti~os por '

entidade pública ou privada, c,omprovandp que a licitante executa- ou executou os

serviços de aqente de portaria, cujo somatório comprove um quantitativoMo de
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,04 (quatro) postos de 12 horas e considerou que o posto de, 24 horas equivale a 2

postos de 12 horas.

A VISAN apresentou 02 (dois) atestados de capacidade técnica. Um,
, , .

emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho, às fls, 465--466, no qual reporta a aplica-

ção de penalidades de advertência pelo, não fornecimento tempestivo de uniformes,

vale transporte, falta de funciónário sem a respectiva substituiçãO. No outro atesta-

do, a empresa Votorantirri Cimentos, às fls. 467. declara o atendimento satisfatório
, ...•... I

\'

da~ obrigações assumidas e esclarece qUE?não há registro nos arquivos de condu-

, tas que desabo nem a idonei'dade.

o exame e valoração das advertências aplicadas pelo TST à VI-SA~

não' indicam gravidade suficiente provocara .inabilit~ção da empresa, tampouco a

declaração de inidoneidade. É dever do tomador de serviços, sobretudo do órgão

público, noti!icar todo e qualquer desvio de conduta praticado pelo prestador de ser-

viços, por mais ínfimo que lhe pareça. dado o rigor das formalidades inerentes ~o

processo administrativo e a ampla fiscalização pelos órgãos de controle interno e

externo. Se,. ao' longo de 12 meses de prestação de serviços" o Tribunal Superior do

Trabalho, austero na fiscalização, observouapenas aquelas irregularidades, o ates-

tado apresentado de~onstra. sem indíCio de dúvida, capacidade técnica suficiente 'a

justificar a habilitação da empresa VISAN. Quanto à .ex,igência numérica constante'

"'" do Edital, ~ YISAN também atendeu o requisito; O TST relatou o fornecimento de 1-0

postos de portaria de 12 horas diárias, 7 postos de 44 horas semanais e ,2 postos de "

12 hdras diárias de supervisão.

Além do atestado'dá capacidade técnica emitido pelo TST, a VISAN

apresentou ,?utro, como visto acima, no qual a.empresa VOTORANTIM atesta a ca-

pacidade técnica de 06 agentes de portaria. 'Embora careça de precisão quanto à
duração da jornada de cada um dos postos, há relevante informação a resp~

atendimento adequado das obrigações assumidas,

, ,
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Em síntese, a VtSAN comprovou satisfatoriamente o atendimento ao

requisito de qualificação técnica, previsto no item 12.1.2 (fls. 70-71) do edital, motivo'
. . .

f

por que merece ser negado provimento-ao recurso interposto.

" ,
. Diante dessas considerações, esta Assessoria Jurídica, opina que

seja ) ~ recurso interposto pela empresa GESTOR SERVI S EMPRESARIAIS

LToA CONHECIDO, e, rro mérito, NÃO PROVIDO.

É o parecer, S. M. J.

"
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