GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
Comissão Permanente de Licitação para Contratação de Bens, Serviços
e Obras
Carta SEI-GDF n.º 16/2019 - TERRACAP/PRESI/DIRAF/CPLIC

Brasília-DF, 12 de março de 2019

Ao Senhor Representante da Empresa:
ELEVADORES VILLARTA LTDA
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2018

Prezado Senhor,

O Presidente da Comissão de Licitação para Compra de Bens, Serviços e Obras –
CPLIC/TERRACAP, no uso de suas atribuições que lhe confere a portaria nº 105/2018-PRESI, vem pelo
presente comunicar a empresa Elevadores Villarta Ltda a DECISÃO nº 022/2019-DIRAF
, documento
SEI/GDF nº 18930570, onde o Senhor Diretor de Administração e Finanças desta TERRACAP, nos
termos do ar go 109 da Lei 8.666/93, apreciou o Recurso da Empresa ELEVADORES VILLARTA LTDA
,
tendo em vista o descumprimento dos prazos recursais estabelecidos na Carta nº 215, documento
SEI/GDF nº16508320, ou seja, apresentado INTEMPESTIVAMENTE fora do prazo de 3 dias úteis para,
sendo protocolado dia 27/12/2018.
Diante dos fatos relatados foi man da a DESCLASSIFICAÇÃO
da Empresa ELEVADORES
VILLARTA LTDA.

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 12/03/2019, às 16:20, 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 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= 19415595 código CRC= 6FDF6080.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
Assessoria da Diretoria de Administração e Finanças
Brasília-DF, 26 de fevereiro de
2019

Decisão SEI-GDF n.º 022/2019-DIRAF/2019 TERRACAP/PRESI/DIRAF/ADRAF

À CPLIC,
Versa o presente autuado da Licitação Pregão Eletrônico nº 24/2018(15406342), po
menor preço, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
con nuos de manutenção preven va, corre va e emergencial, com COBERTURA DE PEÇAS para três
elevadores, marca O s, Modelo O-VF2-1225-9C-T, instalados na Torre Digital, incluindo Manutenção,
Técnico Residente SOB DEMANDA (sexta, sábado, domingo e feriados) e fornecimento de peças
originais. Os serviços ora contratados serão executados sob a forma de Empreitada por Preço Global.
O Certame ocorreu em 06/12/2018, a Comissão Permanente de Licitação para
Contratação de Bens, Serviços e Obras - CPLIC (16016974), registrou a apresentação de apenas uma
proposta, ofertada pela empresa Elevadores Villarta Ltda, no valor de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta
e dois mil reais) (16431056).
Ocorre
que,
a
empresa
foi
desclassiﬁcada,
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 inativa na base de dados do Sped Contábil.
O licitante protocolou seu recurso em 27.12.2018, conforme demonstra o registro SEI
nº 16877684, portanto, de maneira intempestiva, descumprindo o requisito extrínseco de
admissibilidade recursal.
Diante do fato, a CPLIC manteve sua decisão de desclassiﬁcação e fez subir os autos à
Diretoria Administrativa e Financeira - DIRAF (16909147).
Para con nuidade da instrução processual, os autos foram encaminhados a ACJUR para
análise e manifestação quanto ao Recurso Administrativo(16934907).
Por meio do despacho(18175318), à ACJUR concluiu que:
“Verifica-se que o recurso da licitante foi interposto fora do prazo.
Sobre o tema, o art. 63, I, da Lei nº 9.784/1999 (Lei do Processo
Administra vo) determina que o recurso não será conhecido quando
interposto fora do prazo.
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interposto fora do prazo.
Em conclusão, opina-se pelo não conhecimento do recurso. Resta, portanto,
prejudicada a análise do mérito recursal.”
Diante dos fatos, fundamentado no Edital(15406342), nos termos do ar go 109, § 4º, da
Lei 8.666/93, bem como art. 63, I, da Lei nº 9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo), é que:

a. O recurso(116934907), da Elevadores Villarta Ltda, não será conhecido, tendo
em vista a interposição fora do prazo;
b. Manter a desclassificação da empresa Elevadores Villarta Ltda.,
c. Repetir o Pregão Eletrônico nº 24/2018, constante do Edital(15406342), o mais
breve possível;
d. Encaminhar a CPLIC, para conhecimento e demais providências decorrentes,
nos termos das alíneas “a” a “c” da presente Decisão.

EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES
Diretor de Administração e Finanças

Documento assinado eletronicamente por EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES,
Diretor(a) de Finanças e Administração, em 26/02/2019, às 11:24, 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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