GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - TERRACAP
Comissão Permanente de Licitação para Contratação de Bens, Serviços
e Obras
Carta SEI-GDF n.º 215/2018 - TERRACAP/PRESI/DIRAF/CPLIC

Brasília-DF, 18 de dezembro de 2018

Ao Senhor representante da empresa
Elevadores Villarta Ltda
ASSUNTO: Desclassificação Pregão Eletrônico nº 24/2018

Prezados Senhor,

O Presidente da Comissão de Licitação para Compra de Bens, Serviços e Obras –
CPLIC/TERRACAP, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 108/2018-PRESI, vem pelo
presente,
informar a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa Elevadores Villarta
Ltda, por não
atender à exigência editalícia, item 8.2.11 do Edital que diz: "Balanço Patrimonial do úl mo exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados na junta comercial, que
comprovem a boa situação ﬁnanceira da empresa, por meio do ECD/Sped Contábil ou SICAF, vedada a
sua subs tuição por Balancetes ou Balanços Provisórios.", onde o setor técnico responsável pela
análise econômico ﬁnanceira escreveu o que segue: "Informamos que deixamos de realizar a análise
econômica ﬁnanceira da empresa ELEVADORES VILLARTA LTDA, pois em consulta realizada por essa
subcomissão
ao
si o
do
Speed
Contábil
no link https://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno,
constante no documento SEI 16464806, onde demonstra as declarações enviadas pela empresa por
ano, foi veriﬁcado que a empresa encaminhou 2 (dois) arquivos para o exercício de 2017, e que o
documento referente ao Sped Contábil anexado 16245501 ao presente processo foi subs tuído,
estando por tanto a escrituração ina va na base de dados do Sped Contábil.". Abrimos um prazo de 3
dias úteis para RECURSO, ou seja, do dia 20/12/2018 a 26/12/2018.
Atenciosamente,
GLAUBER TEODORO FARIA
Presidente da CPLIC
Documento assinado eletronicamente por GLAUBER TEODORO FARIA - Matr.0002635-2,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação para Contratação de Bens, Serviços e Obras,
em 19/12/2018, às 14:48, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 16508320 código CRC= 5F56E3CD.
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