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Ata de analise de Recurso Administrativo

Licita?ao n" 7/2018 - FHE

Acs oito dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, as 10 horas, a Comissao

Permanente de Licita9ao (CPL), designada pela Portaria n° 41, de 18 de dezembro de 2018,

expedida pela Presidencia da FHE, reuniu-se para a analise: a) do Recurso Administrativo

apresentado pela licitante Sola Construtora Ltda, protocolizado em 20/12/2018, contra a decisao

proferida pela Comissao Permanente de Licita9ao - CPL, publicada em 13/12/2018; b) das

contrarrazoes apresentada pela licitante Irtha Engenharia S/A, protocolizado em 28/12/2018, ambas

referentes a Licita9ao n° 7/2018, que tem como objeto: a) constru9ao do edificio multifamiliar

denominado Residencial Monte Verde, localizado na Rua Petala Misteriosa, lote 20A, bairro Estrela

Sul, Juiz de Fora/MG; e b) servi9os de manuten9ao predial corretiva, sob demanda, com

fomecimento de pe9as, equipamentos, materials e mao de obra, do edificio Residencial Monte

Verde, apos a sua conclusao. I) Dos requisitos de admissibiiidade: O recurso interposto pela

licitante Sola Construtora Ltda. e as contrarrazoes da licitante Irtha Engenharia S/A. sao

tempestivos, conforme o prazo definido no item III.8.1 do Edital, e merecem ser conhecidos. II}

Das Razoes e contrarrazoes recursais: A CPL adota a mamfesta9ao da Consultoria Juri'dica na

Integra, a seguir transcrita, como fundamento para a decisao. "A CPL submeteu a COJUR, para

analise, o Recurso Administrativo manejado pela licitante Sola Construtora Ltda. e contrarrazoes

ofertadas pela Irtha Engenharia S/A, referente a Licita9ao n® 07/2018, que tem por objeto a

contrataqao de empresa especializada para a constru9ao do edificio multifamiliar, denominado

Residencial Monte Verde, localizado a Rua Petala Misteriosa, Lote 20A, Bairro Estrela Sul, em Juiz

de Fora/MG. Posteriormente, foi encaminhada a peti9ao apresentada pela Sola, a CPL, em

21/1/2019, com o assunto Fato Superveniente. Sobre o tema expoe-se o seguinte. 2) O recurso

administrativo foi apresentado de acordo com o prazo legal, razao pela qual merece ser conhecido.

3) A recorrente manifesta irresigna9ao contra a decisao da CPL que a inabilitou em razao de nao ter

apresentado a Certidao de Acervo Tecnico — CAT de obra concluida, que atenda ao minimo exigido

para os serviqos de impermeabilizaqao, pavimento subsolo e perfura9ao de estaca helice, de acordo

com 0 estipulado no edital nas ah'neas "i" e "1", combinadas com a alinea "hi Tabela 1 - Parcelas

relevantes e seus limites mmimos" e alinea "k" do item IV.2.3 do edital. 4) A recorrente alega, em

sintese, que: a CPL desconsiderou, sem justificativa, a CAT 77687/2018; houve desrespeito ao v
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