COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2018
RESULTADO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
JURÍDICA, FISCAL, TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA
CONTATO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA - EPP
A partir da documentação de habilitação encaminhada via sistema COMPRASNET
pela empresa CONTATO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA - EPP, bem como das
diligências realizadas pelo Pregoeiro com fundamento nos itens 13.2, 13.7 e 20.3 do edital, foi
possível analisar a qualificação da licitante nas seguintes dimensões:
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL:
Em consulta ao certificado SICAF da empresa, constatou-se que foram atendidos os
requisitos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista.
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Em atenção ao disposto nos itens 2.3 e 13.7 do edital, a partir do SICAF, do Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e do Cadastro
Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas, aferiu-se que a empresa não se encontra
impedida de licitar, direta ou indiretamente, com a Administração Pública. Ademais, os sócios
da pessoa jurídica não são servidores do Senado Federal e não possuem relação de parentesco
com servidores desta Casa Legislativa.
2. HABILITAÇÃO TÉCNICA:
Quanto à qualificação técnica, foram apresentados 06 (seis) atestados de capacidade
técnica, porém somente um com detalhamento acerca do número de postos de trabalho
alocados.
O atestado em questão comprova, dentre outros, a prestação de serviços de instalação
e manutenção de redes telefônicas, similarmente ao exigido pelo item 13.3.1, “a”, do Edital,
durante o período e com o número de postos detalhado a seguir:
EMISSOR

PERÍODO
CONSIDERADO

MB ENGENHARIA SPE 054 S/A

20/06/2014 a 31/08/2017

TOTAL DE POSTOS
TOTAL DE POSTOS COM PERÍODO CONCOMITANTE DE PELO
MENOS 36 MESES

QUANTIDADE DE
POSTOS
16

16
> 15

Ademais, a empresa apresentou declaração indicando como responsável técnico o
senhor Dionicley Dias Modesto, um dos sócios da empresa, conforme contrato social
encaminhado. Apresentou também a Certidão de Registro e Quitação do citado profissional
junto ao CREA-DF, restando, assim, comprovado o atendimento ao item 13.3.1, “b”, do
Edital.
Quanto às alíneas “c” e “d” do item 13.3.1 do Edital, a empresa apresentou as
declarações de dispensa de vistoria e de que já possui escritório instalado no Distrito Federal,
restando tais exigências atendidas.
Portanto, a empresa demonstrou sua plena capacidade técnica ao atender às exigências
constantes do item 13.3.1 do ato convocatório.
3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
Tendo em vista os requisitos estabelecidos no item 13.3.2 do edital, tem-se que a
empresa demonstrou sua boa situação financeira, conforme a seguinte análise contábil.
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Ademais, foi apresentada Certidão Negativa de Distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) emitida pelo TJDFT em 01/03/2018 e válida até 31/03/2018.

CONCLUSÃO:
Desta forma, com fundamento no parecer da equipe de apoio e do órgão técnico
(SPATR), conclui-se que a empresa CONTATO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES
LTDA - EPP atendeu aos requisitos de habilitação previstos no edital do Pregão
Eletrônico nº 016/2018.
Senado Federal, 06 de março de 2018.

FELIPE GUIMARÃES CÔRTES
Pregoeiro
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