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PROCESSO DE LICITAÇÃO, [~:e. Q
PREGÃO PRECENCIAL \
OBJETIVANDO O FORNECIMENTO '§IvA~V.

E ISNTALAÇÃO DE PISO
VINILICO RÚSTICO E RODAPÉ.

Vem ao exame desta Assess I ria Jurídica o recurso interposto

pela empresa MINAS BRASÍLIA REVEST MENTOS E DECORAÇOES LTDA.

A empresa RVA COMÉRCIO E SERVIÇ S DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME

apresentou contrarrazões.

Conforme ata da reunião para recebimento, abertura e

julgamento das propostas de preços e ocumentação de habilitação, a

empresa recorrente (MINAS BRASÍLIA) foi INABILITADA por ter

apresentado o atestado de capacitação técnica em cópia desprovida de

autenticação. Em consequência, foram examinados os documentos da

empresa recorrida (RVA), a qual, por s a vez, foi HABILITADA, dado o

atendimento às exigências editalícias (fls 109-110).

Em suas razões, a recorren e (MINAS BRASÍLIA) solicita a

inabilitação da empresa RVA COMÉRCI E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

EIRELI-ME. Alega que a empresa vencefora do certame não cumpriu o

item 6.1.2 do Edital, que trata da qualifiqação técnica. Anexa atestado de

capacidade técnica em cópia autenticada

Preliminarmente, infOrma-Sj que o recurso interposto foi

apresentado na forma e prazo estabellecidos pelo item 08 do edital,

devendo, portanto, ter ° seu mérito anal sado.

Não assiste razão à em resa recorrente. A empresa

vencedora do certame (RVA) apresent u os atestados de capacidade

técnica em conformidade com o item 6 1.2 do Edital (fls. 35). Nele há

comprovação de que a RVA forneceu instalou 1.350m2 de piso no

período de OS.JAN.201S a 05.FEv.20lS' ssta informação se mostra
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suficiente à comprovação do requisito alusivo à capacidade técn~-rt;jj,.J-~~'<?-~.~!J:.~S;descrito no referido item do edita!.. /

c».«'.
Quanto à apresentação pe a recorrente, como anexo do

recurso, de novo atestado de capacidade técnica em cópia autenticada,

registre-se que não serve para sanar defeito pretérito. Vide o que

estabelecem os itens 6.1.8 e 6.1.9 do edJtal:

6.1.8 - Os documento poderão ser apresentados por
qualquer processo de ópia ou publicação em órgão de
impressa oficial. No ~aso de apresentação de cópias,
deverão ser autenticad~s por tabelião ou apresentadas
juntamente com os respe[tiVOS originais para conferência
do Pregoeiro e dos Memb os da CPL, na sessão de abertura
do certame.

6.1.9 - Não serão ac~itos protocolos de entrega ou
solicitação de docukentos, em substituição aos
documentos requeridos n$ste Edital e seus Anexos.

Diante do exposto, esta ssessoria Jurídica opina pelo

(sem destaque no texto original)

indeferimento o recurso interposto pela empresa MINAS BRASÍLIA

REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA.

É o parecer, S. M. J.

Brasília, 11 de julho de 2016.
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