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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Gabinete da Administração Regional do Paranoá

Comissão de Licitação

Despacho - RA-VII/GAB/CL Brasília-DF, 05 de junho de 2020.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ – RA-VII

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 

Ata de reunião para divulgação de resultado de julgamento de habilitação e Recursos de proposta comercial

 

 

Aos 05 dias do mês Junho de 2020 às 14 horas, na sede da Administração Regional do Paranoá, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação (CPL) para
prosseguir no processamento da licitação na modalidade de CARTA CONVITE n. 01/2020 oriunda do Processo SEI n° 00140-00000404/2020-60, que tem por
objeto a contratação de microempresa ou empresa para aquisição de containers de aço para lixo a serem alocados na área da Feira Permanente, na Quadra
26 e a Feira Livre, na Quadra 34 na cidade do Paranoá DF, dentro das exigências das normas técnicas e garan�a conforme o Código Civil.

Após análise do recurso recebido por esta CPL da Empresa Ecoclean ( SEI 40574292) e a Contrarrazão da Empresa EDYTUDO (SEI 40805018), e, conforme
entendimento por parte da nossa Assessoria Jurídica, parecer (SEI 41161167) e com a conformidade do Administrador da nossa RA, deferimos a favor da
con�nuidade do pleito.

Considerando que embora a Comissão de Licitação tenha, em primeira mão aceitado as propostas de todas as empresas habilitadas, é inerente à
Administração a possibilidade de rever seus atos de acordo com a Súmula 473 do STF.

Considerando que a CPL deverá observar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Edital), art. 3º e art. 41 da Lei 8.666.

Considerando que a Administração não pode descumprir as normas e condições do Edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Este princípio é essencial
cuja inobservância poderá ensejar a nulidade do procedimento.

"Quando a administração estabelece, no edital ou carta-convite, as condições para par�cipar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os
interessados apresentarão suas propostas com base nesses elementos; ora se for aceita proposta ou celebrado contrato com desrespeito às condições
previamente estabelecidas, burlados estarão os princípios da licitação, em especial o da igualdade entre os licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos
do edital poderá ser prejudicado pela melhor proposta apresentada por outro licitante que se desrespeitou". (DI PETRO, 2007, p. 334).
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Considerando o novo entendimento da CPL, conforme abaixo:

 

EMPRESA LSP CONTAINERS Não atendeu aos requisitos do Edital

EMPRESA JR COMERCIO E VIDROS LTDA Não atendeu aos requisitos do Edital

EMPRESA EDYTUDO COM FERR VAR LTDA Não atendeu aos requisitos do Edital

EMPRESA ECOCLEAN Atendeu todos os requisitos do Edital

 

Considerando que a EC0 CLEAN foi à única empresa a apresentar toda documentação exigida, inclusive o Folder (motivo de recurso), incluído nas
especificações do item no Edital 001/2020 (SEI 39465083).

 

Considerando todos os fatos, esta CPL declara classificada e julga vencedora do certame a Empresa EC0 CLEAN CONTAINERS E CACAMBAS EIRELI –
ME. Que ofertou o valor unitário global de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), dentro do limite fixado no item 3 do Termo de Referência(Anexo I do
Edital).

Não tendo nada mais a registrar, procedeu-se a leitura da presente Ata que foi aprovada e assinada digitalmente pelos membros e o Presidente, disponibilizando-
se cópia da mesma no endereço :  http://www.paranoa.df.gov.br.. Deu-se por encerrada a presente reunião às 16:00 horas.

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIO LOUREIRO CABRAL DE MELO DA COSTA -
Matr.0158929-6, Presidente da Comissão de Licitação, em 09/06/2020, às 16:15, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MICHELE FERREIRA NACFUR - Matr.1691171-7,
Membro da Comissão de Licitação, em 09/06/2020, às 16:21, conforme art. 6º do Decreto n°

http://www.paranoa.df.gov.br/
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36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por URIEL RODRIGUES GOMES - Matr.1690458-3,
Membro da Comissão de Licitação, em 09/06/2020, às 16:22, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCÍLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - Matr.1689669-6,
Membro da Comissão de Licitação, em 10/06/2020, às 10:09, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 41351465 código CRC= ECAB0EC2.
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