
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Tratam os  autos  da  possibilidade  de  aplicação  de  penalidade  às  empresas  abaixo  listadas,  por  descumprimento  do  subitem 9.2  -  Da
aceitabilidade  de  proposta,  do edital do Pregão Eletrônico SRP nº  49/2015.  (doc.  1400934),  com fundamento no art.  7º  da  Lei 10.520/2002,  conforme
informações prestadas pela Selit 1478011:

Veta Importacoes e Exportacoes Ltda. - MENão enviou a proposta e documentos no prazo de 2 horas e também não se manifestou no chat do pregão.

Grand Comerce Ltda - EPP Não enviou a proposta e documentos no prazo de 2 horas e também não se manifestou no chat do pregão.

Lig - Soluções Empresariais Integradas LtdaNão enviou a proposta e documentos no prazo de 2 horas e também não se manifestou no chat do pregão.

C.V. Maquinas e Equipamentos Eireli - EPPNão enviou a proposta e documentos, embora tivesse prazo extra para a apresentação.

As referidas empresas foram notificadas quanto à intenção da Administração de aplicar a penalidade de impedimento de licitar e contratar com
a União, Estados, DF ou Municípios por 4 (quatro) meses, e descredenciamento do SICAF, conforme documentos 1490891, 1491091, 1491182 e 1491216.

As empresas Lig - Solucoes Empresariais Integradas Ltda. e Veta Importacoes e Exportacoes Ltda. - ME apresentaram suas defesas
prévias, dentro do prazo concedido, acostadas aos autos através dos documentos 1510158 e 1510203, respectivamente.

Todavia, não constam dos autos manifestações das empresas Grand Comerce Ltda - EPP e C.V. Maquinas e Equipamentos Eireli - EPP.

Nesse contexto, através da delegação de competência prevista na Portaria  DIREF n. 722, de 11.9.2009,  e considerando os princípios da
eficiência e da razoabilidade no âmbito da Administração Pública:

1) CONHEÇO da defesa prévia apresentada pela empresa Lig - Soluções Empresariais Integradas Ltda., 1510158, por ser tempestiva, e no
mérito, DOU-LHE provimento, nos termos do Parecer Seaju 1535460;

2) CONHEÇO  da defesa prévia apresentada pela empresa Veta Importacoes e Exportacoes Ltda. - ME, 1510203, por ser tempestiva, e no
mérito, DOU-LHE provimento, nos termos do Parecer Seaju 1535642.         

Publique-se.

Ao Nucaf,  para  comunicar a  presente decisão às interessadas e,  ainda,  para  certificar  a  ausência  de  manifestação das empresas Grand
Comerce Ltda - EPP e C.V. Maquinas e Equipamentos Eireli - EPP.

Após, retornem os autos para deliberação.

ERICO DE SOUZA SANTOS
Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Erico de Souza Santos, Diretor(a) de Secretaria Administrativa, em 14/12/2015, às 19:52 (horário de Brasília),
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
1546393 e o código CRC F94C09CB.
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