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REFERENTE: AO PROCESSO DE

LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE
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Senhor Diretor Regienal,

Trata-se de recurs,o administrative,interpesJe pela empresa

ROBERTO SÃ RODRIGUES DE SOUZA ME, 'nó precesse de licitaçãe na

medalidade Convite n° 03/2018 .

..
. ,

Do Relatório

\ . . -
A referida empresa interpôs recurse administrativo, centra decisão

da Cemissãe de Licitaçã~, que habiliteu ~ empresa DAINA LIMA DE ALMEIDA, sob. ,
alegações de que a empresa vencedora não.portava a decumentaçãe .original na'

reuniãe de abertura e julgamente; que apresentou alterações de contrato datadas

08/2012 e ~3/2018sem e sele de autenticaçãe da junta comercial ~ aute~ticaçãÓ de

cartórie, que .não lecalizeu a procuraçãe legal dando pederes ao Senher Marcus.

Vinícius de Mendença Jacaranda para representar à empresa no certame, e que a

empresa não apresenteu a prepesta centende os valeres unitáries des itens e seus'

subtetais. Per fim solicita a desclassificaçãe da empresa DAINA LIMA DE ALMEIDA.

Da análise

Em consulta formulada vpeía AssesseriaJurídica (fi. 312) a

Cemissãe de Licitaçãe a respeite da documentação original a ser apresentada ,e

quante ao sele de autenticação das alterações ceritratuais, infermeu (fI. 313) que a
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, ,



. autenticidade foi verífícada. no site da Junta Comercial do Estado 'de Mato Grosso

indicando o link (http://201.49.166.173/AUTENTICACAO
. I \

DOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx) no qual foram inseridas as informações do

número de protocolo e' de controle que estão n,9-rodapé de cada documento.

No que tange .ao questionamento da procuração nos autos, foi

identificado na fase de- credenciamento em folha 148' o substabelecimento com
. . ., .

reservas em favor de Marcus Vinicius de Mendonça e Jacarandá outorgando-lhe
, . ,

.poderes conferidos por DAINA LIMA DE ALMEIDA EPP.

Concernente à apresentação -de a proposta conte r valores qnitários

..dos itens e' seus subtotais sob alegação de eventuais alterações de '{ai ores, vale

ressaltar que a licitação na modalidade convite é do tipo menor preço glol;>al,e que

as especificações dos serviços estão discriminadas no anexo L Vale ressaltar que

por se tratar de valor global e em busca da proposta mais vantajosa para

administração, as alegações Citadas não são motivos para desclassificação da

empresa.

Diante do exposto, esta Assessoria Jurídica opina pelo
. .. . \, .

indeferimento do recurso interposto pela empresa ROBERTO SA RODRIGUES

DE SOUZA.

É o parecer S.M.J. .. )'
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Brasília, 08 de maio de 2018.
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