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: Licitação

- Versamosautossobrea
N. 3 , 0 5.lt IZOOZ
DESPACHO
DO
peloEditalno023107
,namodalidadePSEGÃOPRESENCIÁL
licitaçãoaberra
demão-decomoobjetoa confratação
TIPOMENORPREÇOGLOBAL,tendo
obra especializadana prestaçãode serviçosde ascensorista,chapa/carregador'
técnicoeut
giìrçon,porteiro/garagista,
copeiro,cOzinheiro,eletricista,encanador,
Tribunal rle
telefoniae telefonista,paradesempeúaratividadesno âmbito do
constantesdos anexosdo ato
Justiça, conformequantitativoe especificações
convocatório(f. 29I 65).
Ao processolicitatório acorreram16 (dezesseis)empresas,
em 2'7'0J'
consoanteata de realuaçáodo pregão de f' 9721974,reahzado
VIP
emqueaslicitantesGONSERVOSERVIÇOSGERAISLTDA' e
oporrunidade
interessenÌa
LIMPEZA E, SERVIÇOS ITDA. manifestaram,verbalmente'
interposição de recursos contra a adjudicação do resultado

erÌ

favor

da

que
MULTCOOPERCOOPERATIVADE SERVIÇOSESPECIALIZADOS'
global de
apresentoua propostade menor preço, após os lances,no valor
(doismilhões;duzentose setentae dois mil reais).
Rs2.272.A00,00
apósdispwta
A CONSEnVOargüiuque " ospreçosapresentados
e o atestadode capacídadetécnicaapresentado
inexeqüh.,eis,
sãomanifestamente
ESPECALIZADOS(Eleições
petaM(ILTCOOqERCOO1ERAUI.ADE SERWÇOS
2006Alcides RodriguesFitho - GoveT(or) não atendeao edital vez que a
prestaçãodosservíços
foi tenryorária"lis i
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vIP LIMPEZAE SERvIÇosLTDA'
por suayez, aempresa
argüiu

e dos ateslados
,'a necessidade
de uma melhoravaliaçãodo estatuto

MULTCOOPER"'
pela ernpresa
apresentados
relativaaosrecursos
Na ata de julgamentode f' 1004/1006'
sobreas
tece considerações
Pregoeiro
o
MIILTCOOPER,
a
contra
interpostos
emparte,paradeclarara irregularidade'
daCoNSERVO,acatando-as,
impugnações
emitidopelaPRoMARKET PRoMoÇÃo
emconfrontocomoedital,do atestado
E CONSULTORIALTDA'', por se tratu de
DE EVENTOS,COMLTNICAÇÃO
com
o quemostradiscrepância
enãocontinuados,
deserviçostemporários
prestação
nãorestou
no somatóriodosatestados'
o objetolicitadoe maisque,deconseqüência,
da citadaMI-ILTCOOPER'
comprovadaa capacidadetécnico-operaciona7
estatuto da
Procedendoa uma análise mais acurada do
doseuart.3o,quetratadosobjetivosdacooperativa
MULTCOOPER,especiaLnente
profissionais'veio a constatarque
e, ainda,dapartequecuidade seusseguimentos
de cooperados'
exigidaspelo edital,nãoconstamdosquadros
algumascategorias,
do objetolicitado e sem
citando,comoexemplo,técnfuoem telefonÍc,constante
qualdeuprovimentoparcial
previsãonos quadrosda MTILTCOOPER,razáopela
a
no particular,para,ao final, considerarinabilitada
aosrecgrsosadministrativos,
citadalicitante.

AquestãoemcomentofoisubmetidaàapreciaçáodestaDiretor
Geral,nostermosdo $ 4odo artigo109da Lei noS'666193'
plaminando o assuntoe levando-seem conta que foram os
ospreceitoscontidosnalegislação
e observados
esclarecidos,
detalhesdevidamente
a decisãodef' 1004/1006
emconfrontocomo Editaln" 023107,acolho
pertinente,
declarada
delicitaçãoparaconfirmarainabilitaçãodaMULTCOOPE'R'
doprocesso
editalícias'
pelo Pregoeiro,por contrariardisposições
a
Além do mais, não bastassem as razões acima'
i'\
226290812007
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MULTCOOPER,em3 docorrenteprotocolizou,nosautosn'
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na licitação n" 023101'em carâter
de desconsideraçãoda proposta apresentada
oSpreçosofertadose falta
irrevogável,reconhecendosuaincapacidadede sustentar
do edital respectivo'pedido aqueÏe
de condiçõesde prestaros serviçosnos termos
acatadopor estaDiretoria-Geral'
queo Pregoeiro
Retomemos autosà ComissãodeLicitação para
a seleçãoda melhor
promova a extinção dos efeitos da adjudic açáo,retomando-se
etapasde conclusãodo
proposta,com a aberturados envelopese renovando-SeaS
mais favoráveis' nos
certame, para negociaçõesno sentido de se obter condições
termosdo art. 4o,XVII, da Lei n" 10'520/02'
Publique-se.
Dê-seciênciaàlicitanteMI.ILTCOOPERCOOPERATIVADE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, bem como às empresasrecorrentes'
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