SET
TOR COMERCIAAL SUL - Quadraa 08 - Bloco “B-500”
Ed. Venânccio 2.000, 6º andaar
Brasília/DF CEP: 70.070-1220
Fonnes: (061) 3213-00200 – 3213-02001

RESPOSTA D
DE IMPUG
GNAÇÃO AO
A EDITA
AL
MOD
DALIDADE: PREGÃ
ÃO ELETRÔ
ÔNICO N.º 05/2018 – PE/SLU-DF
P
F
INTE
ERESSADO: SERVIÇ
ÇO DE LIM
MPEZA UR
RBANA DO DISTRITO
O FEDERA
AL
PRO
OCESSO SE
EI/GDF nº 00094-000006566/2018
8-44
OBJJETO: Forrnecimento de materiaais diverso
os de expeediente, parra atender as diversaas
uniddades do SL
LU/DF e ouutros, confo
orme especiificações e condições estabelecida
e
as
no Edital
E
IMP
PUGNANTE
E: MULTI QUADROS
S E VIDRO
OS LTDA. – CNPJ Nº 003.961.467//0001-96
I. DA
AS PRELIM
MINARES
S
1. Im
mpugnação interposta, tempestivaamente, pella empresa MULTI Q
QUADROS E VIDRO
OS
LTD
DA, com fuundamento nas
n Leis nººs 8.666/93
3 e 10.520//2002, e em
m conformiidade com o
subittem 3.1 do Edital,
E
senão vejamos:
3.1. Até 2 (doois) dias úteis antes daa data fixadda para aberrtura da sesssão
pú
ública, quallquer pesso
oa, física ou
o jurídica, poderá im
mpugnar o ato
co
onvocatório deste Pregão,
P
meediante peetição a ser enviaada,
prreferencialm
mente, para o endereço eletrônico: copel@slu
u.df.gov.br, até
as 18 horas, nno horário oficial
o
de Brrasília-DF.
II. D
DAS RAZÕ
ÕES DA IM
MPUGNAÇÃ
ÃO
2. A empresa im
mpugnante alega irreguularidade na
n habilitaçãão do referiido pregão frente ao ittem
24, qque é soliccitado “Qua
adro de avvisos que sã
ão fabricad
dos com fuundo em ma
adeira (MD
DF,
Comppensado, Eucatex,
E
HD
DF, Durateex, Aglomeerado) para
a dar susteentação ao quadro, sem
s
exceçção, não exxistindo outrro materiall para fabriicação, ou seja
s os quaddros são confeccionaddos
com matéria prima
p
princcipal/estrutuura a mad
deira, assim
m como quualquer outtro mobiliáário
feccionado de
d madeira ( Mesa, Arm
mário, Portta dentre ou
utros)”.
confe
III. D
DO PEDID
DO DA IMP
PUGNANT
TE
3. A impugnantte requer que
q a pregooeira solicitte do licitan
nte provisorriamente cllassificado em
prim
meiro lugar a apresentação ou o ennvio imediaato, sob pen
na de não aaceitação daa proposta, do
Com
mprovante de Registrro do fabrricante do produto no
n Cadasttro Técnico
o Federal do
Ibam
ma, acompanhado do
o respectivvo Certificado de Reegularidadee válido com chave de
Auteenticação.
IV. D
DA ANÁLIISE DAS ALEGAÇÕ
A
ES
Iniciaalmente, caabe analisaar o requisiito de adm
missibilidadee da referidda impugnaação, ou seeja,
aprecciar se a meesma foi intterposta denntro do prazzo estabeleccido para tall. Dessa forrma, o Decrreto
5.4500/2005, disppõe:
Atté 2 (dois)) dias úteiss antes da data fixadda para reccebimento das
d
prropostas, qualquer pessoa poderá
p
soolicitar esclarecimenttos,
prrovidências ou impugnaar o ato con
nvocatório ddo pregão.
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O im
mpugnante encaminhou
e
u em tempoo hábil, via e-mail, suaa impugnaçção ao SLU
U/DF, portannto,
mereece ter seuu mérito an
nalisado, jáá que atenttou para oss prazos esstabelecidos nas norm
mas
regullamentares.
Passaando à anáálise do mérito, quantoo ao ponto impugnado
o pelo interressado, preliminarmeente
destaaca-se que a Adminisstração preetende adqu
uirir 12 (do
oze) unidad
ades de quadros avissos,
mateerial cortiça.
A liccitação na modalidade
m
de Pregão tem como característiica principaal a aquisição de bens ou
serviiços de usoo comum, assim
a
definnido “aquelles cujos pa
adrões de ddesempenho
o e qualidaade
possaam ser objeetivamente definidos
d
peelo edital, por meio de especificaçõões usuais no
n mercadoo”.
Com
mo se sabe, as exigências feitas a título haabilitatório limitar-se-ãão, estritam
mente, àqueelas
indisspensáveis a garantir/atestar o dom
mínio de co
onhecimento e capaciddade técnicaa do potenccial
contrratado, em cumprir
c
as obrigações por ele a serem
s
assum
midas. A asssertiva é ex
xtraível do inc.
i
XXI,, do art. 37, da Constitu
uição da Reepública, in verbis:
XX
XI - ressaalvados os casos espeecificados nna legislaçção, as obrras,
seerviços, com
mpras e alieenações serãão contrataddos mediantte processo de
liccitação púbblica que assegure
a
ig
gualdade dee condiçõees a todos os
co
oncorrentes,, com cláusu
ulas que esttabeleçam oobrigações de
d pagamennto,
mantidas as ccondições efetivas
e
da proposta, nnos termos da lei, o qual
q
so
omente perm
mitirá as ex
xigências dee qualificaçção técnicaa e econôm
mica
indispensáveiis à garantiia do cump
primento daas obrigações (sem griifos
no
o original).
A acceitabilidadee da propossta resume-sse em verifficar se o prreço ofertaddo pelo liciitante equivvale
ao prreço estimaado pela Administraçãoo, e praticad
do no mercaado. É evideente que a Administraç
A
ção
não iirá contratarr com empresa que nãoo possua quaalificação mínima,
m
mass também não
n irá soliciitar
inúm
meros docum
mentos para realizar esssa verificaçãão.
A annálise das condições
c
de
d habilitaçãão é necesssária e, no mais das vvezes, indisp
pensável, pois
p
compprova que o licitante tanto posssui idoneidade quanto
o capacidadde para reaalizar todas as
obriggações impostas pela Administraação e, con
nsequentemente, para cumprir in
ntegralmentee o
objetto contrataddo.
Assim
m, verifica--se a possibilidade de a Administrração dispen
nsar parcialm
mente a aprresentação dos
d
docuumentos preevistos pelos artigos 277 a 31, da Lei
L de Licitações, des de que em conformidaade
com as especificcidades do objeto, e exxigir que a licitante aprresente Decclaração de que atendee ao
requiisito solicitaado.
Adem
mais, o Govverno do Distrito
D
Fedeeral atento às exigênciias de susteentabilidadee editou várrios
norm
mativos, entrre eles a Lei nº 4.770, dde 22 de fev
vereiro de 2012,
2
a quall dispõe sob
bre os critérrios
de suustentabiliddade ambien
ntal para aqquisição de bens e na contratação
c
de obras e serviços pelo
p
Distrrito Federal.
Destaa forma, o item
i
14.3.1 do Edital eestabeleceu que a licitaante provisooriamente classificado em
prim
meiro lugar deverá
d
apresentar, junttamente com
m a propostta de preçoss ajustada, Declaração de
que aatende aos requisitos
r
prrevistos na Lei nº 4.770
0/2012;
14
4.3.3. Declaaração de que atende aos
a requisitoos previstos no art. 2º da
Leei Distrital nº 4.770, de
d 22 de fevereiro de 2012; (DECLARAÇÃ
ÃO
DE
E SUSTEN
NTABILIDADE);
A Declaração emitida
e
tem
m efeitos leegais, caso haja emissão inveríddica, poderáá acarretar ao
licitaante sançãoo punitiva no
n âmbito A
Administrattivo, Civil, Penal e atéé Ambientaal. Assim, se a
Adm
ministração verificar a necessidadde de diligenciar o cum
mprimento da Legislaçção veiculaada,
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com o intuito dee atestar a veracidade
v
da informação, esta see utilizará ddos dispositivos que a Lei
L
lhe cconcede, com
mo por exeemplo, o artt. 43, § 3 daa Lei de Liccitações.
V. D
DECISÃO
Issto posto, co
onheço da iimpugnação
o apresentad
da pela emppresa MULT
TI QUADO
ORS
E VIIDROS LT
TDA., para no mérito, negar-lhe provimento
o quanto aoo pedido, nos
n termos da
legislação pertinnente.
Brasília(D
DF), 25 de maio
m
de 2018.
ASSIINADO NO
O ORIGINAL
NE
EIDE APA
ARECIDA BARROS
B
DA
D SILVA
A
Prego
oeira
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