
ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÁO E PLANEJAIT¡ENTO

Comlssão Especial de Licitação

,A1IA. ÐE,{NÁ{-XSE tr .IL,-I,GAMENTÛ ÐE REC{JIdSO AÐM{NXSTR.ÄTTI/O

CONCÛRRÊN{C{A PÚtsLTC,{ N" Ûi/2017-SS,GPX,,4N

rR.ocEsso AÐMINISTRAT'M tq" 2ûX5000050û4020

Aos 02 (dois) dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezoifo, às 10:30 horas, reuniram-se

no Auditório da Secretaria de Gestão e Planejamento - SEGPLAN - Palácio Pedro Ludovico

Teixeira - Rua 82, n"400,7" andar, Setor Sul, na ciclade de Goiâ¡ia. Estado de Goiás, os

memblos da Comissão Especial de Licitação. constituída pela Portalia n' 126212016-GAB-

SEGPLAN de 3 i de agosto de 201 6. Iris Pereira da Silva Aruda - Presìdente; Mu¡ilo Vicente

Leite Ribeiro e Maria Gorete da Silva, membros, com a f,inalidade de proceder a análise e

julgameffo de recurso adflrinistrativo relativo a CONCORRÊ,ì{C{,4 FÚ-E{.{CA N" 01/2ûf 7-

StrGPL.A.N. cujo objeto trata-se da CONCESSÂ,O ADMINISTRATIVA para a

reestruturagão, ampliação, qualificagão, implarfação, operação e gestão de Unidades de

Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, conr vistas à

modernização do PROGRAMA VAPT VUPT, cLrj o critério de julgatnento ser:á a

"combinação dos critérios de MENOR VA,LOR ÐA CONTRAPRESTAÇÃO com o de

MÐLI{OR TÉCNICA". A rcalização desta licitação encontra-se autorizada atr ar'és do

Processo Adrninistlativo n" 201500005004020 - Secretaria de Estado de Gestão e

Planejamento.

Ì},A TR,A.S F,AT{Ê¡iCNA. :

Objetivando permitir que todos os licìtantes pudessem exercel os seus legítimos direítos tlc

tocaûte ao presente processo iicitatório, a Comissão Especial de Licitação publicou a'f
docunrenraçào de lodos os licjtantes relerente à etapa de habilitaçào. tão logo Ftnalt)ou'a

1

málise dos docuurenios e elaborou ata co1Tespondente as decisões da comissão Especiài dè

Licitagão em face a tal a1álise. Com o corfeúdo publicado, os licitantes puderatn, não apdnas,.
\l

verificar a documentação dos demais, como também verificar a compalibilidade entre\ a
1\j
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análise promo'ida pela comissão Especial de Licitacão. notadamente no que diz respeito a

qualificação técnica e os documentos publicados.

Ateudendo a solicitação de licitante a Comissão publicou os relatórios técnicos assiin

er.rtendidos os registros da análise dos documentos de cada um dos lìcitantes

compar-ativamente às obrigações previstas no Edital. Esta publicação pemite identificar.a

existôncia ou não dos documentos, a veracidade e prir.rcipalmente os vínculos entre os

documerfos e destes com o Ediial-

Ao aiender à solicitaEão de prùlicagão dos reìatórios técnicos, foi comunicada a reabôñura

dos prazos recursais.

DA METOÐOT-OGT,A:

A nretodoiogia uftlizada consistiu em analisal item a item os argumentos de cada um dos

recùlsos apresentados pelo Recorente e confrontálos com os argumentos do Recoirido,

optando por iistal ou não os argumentos do último. Na sequência a Comissão Especial Ce

Licitação se manifestou formalmente acerca da procedência ou improcedência dos pedidos.

A análise está segmeniada por Recurso e este por eventos, entendendo-se neste caso que a

tei'minologia evenÍo 1rala de cada um dos pontos ao qual o recu¡so faz alusão.

ÐAS OCOR,R,ÉNCtrAS:

Obsen'ou-se do conjunto de alegações/argumentações a presenca de oconências que

contrastam fiontalmente cor¡ os documerfos publicados, bem como, os vínculos entre

docunentos apontados nos relató¡ios técnicos, os quais podem ser facilmente verificados.o..

Out¡o aspecto a ser considerado é a subversão de aspectos do Edital. Duranie a fa$e de
I

Consulta e Auriiência Púbiica dúvidas foram e outras eventuais poderiam ter sido san{das.i

Desta forma a busca de interpretação diferente do que se enconha disposto no Edital hão 1

\l

Íbram tratadas pela sua intempestividade. tf j
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Ainda no üÌestlìo escopo de argumentagões, observou-se algumas incomuns e estranhas, para

não utilizal outras expressões. Por razões didáticas, err determinadas situações as mesinas

selão aprofundadas-

Finalnente. destacamos a repetiç,ão de argumentos, para os quaisjá houve rnanifestação.

Todas as ocorr'ências destacadas. sej am por quaìs motivos forem, podem ensejai'

responsabiiização da parle autora, Recorrente ou Recorrida, nos ter.mos da lei, podendo

também ensejar um aprofundamento nas próximas etapas do processo licitatório, aceLca dos

motivos reais que nortearam tais oconências.

RECORR,Eh{TE:

Consórcio Vapt Vupt Cidadão, empresa líder Shopping

SA. n" de ìnscrigão no CNPJ 07.911 .30310001-12, Rua

Olínpia, São Pauio - Capital, CEP 04552-020-

RECORR{ÐO:

Consorcio Integrado de Atendirnento

LTDA, n" de inscrição no CNPJ

Cruitiba/PR, CEP I 1 26 5 -21 0

N. ÐA T'EMPEST{VTÐAÐE DO R.ECUR.SÛ

Foi lavrada ata de julgamento dos documentos de habilitação, pot esta comissão en 26.de

fevereiro <ie 2018, tendo seu conteúdo sido publicado no Diario oficial do Estado de Gþiás 
"t:

em 01103/2018, nos termos do arligo 109, inc. I, alínea "a" o praz'o se encerraria \em \

08/03/2L18,todavia, atendendo a solicitação fonnuÌada por um dos concor¡entes o prazo på¡a

apt.eserrtaçãodefecursosteveSeuinicioa1teradoparaodia0]/03l2018'assim,oprazopat'à,

interposição de recursos encenou-se em 1410312018. No dia 14103/2018 o Consórcio Valrt 
"

Vupt Cidadão protocolou as razões do seu tecutso, estaldo, poÍanto, telnpestivo l.
, ''i 't'

ïì l',,,¡l,''
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do Cidadão Serviços e lnfo¡tráiica

Ramos Batista, 444, 6o aadar, Y1la

ao Cidadão Goiano. empresa líder CEJEN Bngenharia

'/9 .540.670,0001-50. Rua Argelo Malqueto, 3032,



2. Ð,4 TEMFESTIVNDADE ÐAS CONTRA-RAZOES

No dia i5/03/2018 a Comissão Especial de Licitagão. encaminhou aos demais liciÏantes

comunicação acerca do recurso administrativo interposto pelo recorrente, abrindo-lhes prazo

pala apresentacão de contrarazões, o qual se enceüou em 22103/2018- tendo eslas sidc

apresenLadas de lonrra tempesliva.

3. ÐOS .48ì.GUMENT'OS ÐO R.E CORRENTE

Tendo em vista a declaração de inabilitação do reconido por parie da Comissão Especial de

Licitação. o recoúente, Consórcio Vapt Vupt Cìdadão, apreseftou memorial pugnando pela

manuiencão da inabilitacão do reconido, pelos motivos a seguir elencados:

a) suposta ausência de registro de atestado no CRA - Conselho Regional de Administração:

b) suposta incon-rpatìbilìdade do objeto de atestado do DETRAN-PR;

c) suposta ausência de comprovagão de capacidade técnica dos profìssionais;

d) suposta apresentação incorreta do balanço da empresa ABL;

Ao fina1 o Recorrente requer que o recurso seja recebido e integralmede provido, mantendo a

decisão que desclassìficou o Recorido,

,I. D,4S CC}N-TRA.R.RAZÕES :

Nas contlarrazões o Consorcio Integrado de Atendìmento ao Cidadão Goiano susci¡ou

preliminar', alegando intempestividade quanto a apresentação do reculso pot purt" {ã",

Recorrente, que a reabertura do prazo para apreserfação de recutsos deveria alcançar som",fte

quern o requereu, todavia este effendimento não deve prevalecer, não sendo tal rese acoliri@,

iendo en]. vista a reabertu ta do prazo para aplesentação de recursos ter aicangado todos ols

parlicipantes do cerlame licitatório- Em seguida rebateu pontualmente as alegações 

"

ESTADO DE GOIÁS
SÊCRETARIA DE ÉSTADO DE GËSTÃO E PLANEJAN1ENTO

Comissáo Especial de Licitação

Palácio Pedro Ludovico Te¡xeira

1 .!^- '\ 1\

I r.- I ..ì

! l.t. .r\ r..

t. ,., _tt ,:.



sEcRE'ARrA DE rr?T#3="8.n?â3 
= 

rro"=ror.*ro
Comissão Éspecial de Licitaçáo

apresentadas na peça recursai, requerendo ao final o desprovimento de todos os argumenios

trazìdos pelo Consórcio Vapt Vupt Cidadão.

5. JI-LG,{ME}ùT'O Ðû MÉR-{T'O A Comissão, em sessão interna realizada no día

76/0212018, após análise dos documentos de habilitação, considerou o Recorrido inabiÌir:ado

para prosseguir no ceÍame licitatório, tendo o Recorrente posteriormente intelposto i:ecurso

administrativo requerendo a manutenção da desclassificagão do consórcio Recoruido, pelos

i¡otivos a seguìr alegados:

a,l suposta ausência de registro de atestado no CRA - Conselho Regional de Administracão;

O recorretfe argumenta que o recorrido não atendeu ao exigido quanto ao registro dos

atestados em ne¡lum dos órgãos de classe mencionados pelo instrumento convocatólio,

deixando assiin de atender requisito expresso de habilitação técnica dos licitantes.

Por sua vez o Recolrido se defende com a alegação de que o edital não exige a ceftidão do

órgão responsár'el pelo registro do atestado.

Conforme relatório técnico publicado, é r'elatada a existência do registro rnedianfe numeraçào

no verso do atestado. A análìse indicou também a ausência das certidões correspoirdentes. as

quais vinculam o aîesiado à empresa,/profissional.

Manifestação da CEL: A comissão se manifesta pela improcedência dos argumentos do

Reconenie.

b) suposta incompatibilidade do obj eto de atestado do DETRAN-PR: i
j

O Recorente argumenta que a análise do contrato celebrado com o DETRAN/PR, o Edital dþ

Licitação e seus posteliores aclitivos demonstra que se irata de OBJETO ALHEIO AO$

SERVIÇOS QUE ORA SE BUSCA CONTRATAR. não podendo ser aceito. \

O Recorrido poL sua vez em toda a sua al gumefiação Sustenta que o atestado apresentacio

afende ao requerido pelo edital.
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conlome relaiór'io técnico, o confato indicado tem por objetivo a conÍatação de empresa

espectalizada para o foinecìmento. instalagão e operacionalização de Solução lntegrada cie

Atendimento ao usuário. abrangendo cenhal relefônica de Atenclimento, Seruiço de

Atendimento Remoto (Toterr ou similar'). Servico de TV Digital, Serviço de Mensagens

Inteligenles (Smarl SMS).

Manifestação da CEL: A comissão se manìfesta pela procedência dos argumenios do

Reconente.

c) suposta ausância de comprovação de capacìdade técnica dos profissionaìs;

O recorrente a1'gurenta que um dos indicados como responsável técnico apresentou aiesiado

dotado de incompatibilidade em relação aos termos do Edital e o outro aa ttlllizar o mesrno

atestado de que trata o item anterior este também lão poderá serv'ir para conpro\¡a1

experiência profissional (capacidade técnico-prolÌssional) pelos mesmos motivos_

Com base na docutnentação apresentada verifica-se o atendimento aos parâmetros exigidos no

inciso VTl.

Mairifestagão da CEL: A comissão se manifesta pela improcedência dos argumentos do

Reconente-

d) suposta apresentação incorreta do balanço da empresa ABL;

O Recorente argumenta que uma das empresas que compõe o consórcio Recotrido

apresenfou o seu balanço patrimonial em desacordo com o que foi estabelecido lelo edital. 
¡

Revisítando a documentagão enlregue verifica-se que o Recorrido i¡.correu em tal falha, i.ato ì

reconhecido até mesmo por este próprio. de acordo corr o exposto em seu memorial \ie I

contrarrazões. tt

Manifestação da CEL: A comissão se manifesta pela procedência dos argutnentos dc \.

Recouenle.
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6. DA DECISAO

Face ao exposto, salientando que toda decisão tomada ao longo do processo licitatório em tela

teve como base os preceitos estabelecidos pela Lei Federal n." 8.666193, bem como os

princípios legais, e constitucionais garantidores de sua lisura, o Presidente da Comissão

Especial de Licitação? e a unanimidade de seus membros, resolvem: julgar parcialmente

procedente o presente recurso, mantendo inabilitado o Consórcio Integrado de Atendimento

ao Cidadão Goiano.

Em atenção ao Art. 109, $ 4o, daLei8.666193, encaminham-se os autos ao Senhor Secretário

Estadual de Gestão e Planejamento para sua análise e manifestação.

Comissão Especial de Licitação - Portaria no

Iris Pereira da Silva Arruda

Murilo Vicente Leite Ribeiro

Maria Gorete da Silva
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