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D E S P A C H O

 

 

Cuida-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 56/2019, na modalidade Concorrência, do tipo menor preço, sob o

regime de empreitada por preço global, que tem por objeto a contratação de

empresa de engenharia especializada para a construção do novo fórum da

Comarca de Bela Vista.

Devidamente instruído o feito, foi realizado o prélio licitatório, tendo a

Comissão Permanente de Licitação declarado vencedora a proposta da empresa

, no valor total de R$ 10.144.708,44 (dez milhões, cento eConstrutora NJ Eireli

quarenta e quatro mil, setecentos e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Em seguida, sobrevieram os autos a esta Diretoria-Geral para

homologação (evento 158), ocasião em que a Assessoria Jurídica desta

Diretoria, após análise da documentação da empresa vencedora, constatou que

não foram observadas as exigências constantes das letras “c”, “f” e “g” do item

15.4 do Edital em referência, relativas à “qualificação econômico-financeira”.

Em consequência disso, aquela unidade jurídica manifestou no

sentido de que “o vício está presente na fase de habilitação, momento em que foi

considerada habilitada empresa que, conforme acima delineado, não atendia aos

requisitos editalícios, essenciais para garantir a qualidade e o êxito da futura

”,contratação, de modo a satisfazer, por conseguinte, o interesse público
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concluindo ser o caso de anulação do certame licitatório, conforme “estrita

aplicação do § 5º do art. 43 da Lei 8.666/93, bem como obediência aos princípios

da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da autotutela, da

”.igualdade entre os licitantes concorrentes

Isso posto, acolho o parecer jurídico retro, para, nos termos dos

fundamentos acima consignados, bem assim com fulcro no art. 49 da Lei

8.666/93, item 83 do Edital de Licitação nº 56/2019, delibero pela anulação do

procedimento licitatório em tela, a partir da fase externa da licitação, bem como

pela republicação do instrumento convocatório nos mesmos termos já aprovados

anteriormente pelo órgão de assessoramento.

Publique-se.

Notifique a empresa Construtora NJ Eireli.

Autue-se novo Proad, dando início ao novo procedimento licitatório,

com aproveitamento dos atos que antecederam à publicação do Edital nº

56/2019.

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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