
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DECISÃO SJ DIREF

I. Relatório.
Trata-se de recurso interposto pela empresa Calevi Mineradora e Comércio Ltda,

3251182, licitante no Pregão Eletrônico n. 49/2016 (contratação de empresa para fornecimento de água
mineral natural ou potável de mesa, acondicionada em garrafas de 500 (quinhentos) mililitros e em
garrafões de 20 litros), contra decisão do pregoeiro que habilitou a empresa Lenda Indústria de Água
Mineral Ltda. para o item 1 do Pregão Eletrônico n. 49/2016.

A  recorrente  alega,  em  termos  gerais,  que  não  foi  atendida  a  comprovação  da
qualificação  econômico-financeira  da  empresa  habilitada  e  que  "não  está  isenta  de  dúvidas"  sua
capacidade técnica.

A recorrida apresentou contrarrazões, 3251197.
Encontra-se  no  processo  a  manifestação  do  pregoeiro,  3251203,  que  opinou  pela

manutenção do resultado do certame, uma vez que não consta do edital exigência de comprovação de
habilitação econômico-financeira, tampouco de capacidade técnica. Informou ainda que tais exigências
são  comuns  a  contratos  que  envolvam somas  consideráveis  (habilitação  econômico-financeira)  ou
quando a  execução  do  objeto  é  complexa  (capacidade  técnica),  sendo facultado  ao  Administrador
decidir sobre a necessidade ou não dessa comprovação.

A  peça  recursal  foi  submetida  a  análise  da  Asjur,  3313823,   que  sugeriu  o  seu
conhecimento e, no mérito, o seu indeferimento, pelas razões apontadas pelo pregoeiro.

É o breve relatório.

II. Decisão.
Com base no parecer da  Asjur, 3313823, e na manifestação do pregoeiro, 3251203,

CONHEÇO do recurso administrativo interposto  durante a realização do Pregão Eletrônico n. 49/2016
pela empresa Calevi Mineradora e Comércio Ltda, 3251182,  contra a  habilitação da empresa Lenda
Indústria de Água Mineral Ltda., eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, com base nos argumentos já apresentados pelo pregoeiro e com ênfase
no fato de que os documentos questionados pela recorrente não foram exigidos pelo edital do certame,
portanto, inadmissíveis para contrapor razões de inabilitação em face da recorrida, pelo princípio da
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo da proposta.

Publique-se.
Ao Nucaf, para providências.

Kátia Balbino de Carvalho Ferreira
Juíza Federal Diretora do Foro
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