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PARECER N° 027-2018/ ASSESSORIA JU~íDICA / SENAC-DF

'PREGÃO ELETRONICO SRP N° 03/2018. ANÁLISE,
DO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO

'PELA EMPRESA TRIPODE COMÉRCIO DE MOVEIS
I. '

-ME.

- .

Senhor Diretor Regional,'

Trata-se de recurso administrativo, tempestivo, tnterpostc.pela

. empresa TRIPQDE COMÉRCIO DE MÓVEIS -. ME, referente ao processe> de
, ,

licitação de Pregão Eletrônico nO03/2018 contra decisão da Comissão de Licitação
. f ~ •

que declarou vencedora a empresa QUALlTE DISTRIBUIDORA EIREL1 referente ao

item 08 do editaL

• Em suas razões a empresa recorrente alega:·

-,

"Em face, da decisão que declarou vencedora a empresa QUALlTE
DISTRIBUIDORA EIHELI; para o item 08, nos termos ã seguir
aduzidos, . .

. . Foram verificadas algumas irregularidades quanto ao cumprimento
dás exigências editalícias, vejamos:
CTF IBAMA e Licença de Operação do Instituto Ambiental;
f..Catálogo; .
2- NR 17 -ART;
3- NBR 13.961 : 2010;
4- NBR 8094:1983 - 24hr."

Em seguida traz as exigências previstas .no edital, o entendimento

" acerca· dos princípios da Legalidade, Isonomia,· Vinculação -ao Instrumento
-. ' .

Convocatório, da Autotutela.e por fim requer que seja revista a decisão para

desclassificar a empresa QUALlTE DISTRIBUIDORÀ EIRELI.
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A área técnica analisou o pedido da recorrente e ressaltou as

seguintes observações: \

"Análise Técnica:
No edital não é especificado a documentação exigente para o item
08 (estante de aço). . . '
NBR 13.961:201à: Esta exTgência não engloba as estantes de aço:
esta Norma especifica as características físicas e dimensionais dos
. armários para escritório, bem como estabelece os \métodos para a
determinação de estabilidade, resistência é durabilidade.
NR 17 - ART; - Não se aplica a estante de aço;
NBR 8094:1983 - 240nr. - .Não é solicitado no edita!. Está
solicitação ~stava no edital antigo:'

. Destaca ainda que o recurso apresentado' não tem argumentos
,

válidós para solicitar a desclassificação do proponente, tendo em vista alegações

vagas e sem justificativa plauelvel Afirma ainda que o recurso é omisso e não traz

. de forma clara e objetiva os questionamentos recorrentes.
. .-

Por fim, conclui que não há razão para alterar a decisã~ tomada,
"-

pela Pregoeira, tendo em vista que respeita todos os princípios basilares do

certame.
\

Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica opina pelo não

provimento do recurso, uma vez que ficou demostrado pela área técni~a que as

razões da empresa recorrenté não se aplicam ao item 08 do edita!. .
. I'

É o parecer, S. M.J.

Brasllia, 24 deabril de 2018.
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