
funda^Ao
HABiTACIONM.

DO ExiRcrro

Do: Exmo. Sr. Diretor Administrative da FHE

Ac: Presidente da Comissao Permanente de Licita^ao da FHE

Assunto: julgamento do recurso interposto pela licitante Sola Construtora Ltda. e da

contrarrazao apresentada pela licitante Irtha Engenharia S/A, concementes a Licita^ao n°
07/2018.

Objeto: construQao do edificio multifamiliar denominado Residencial Monte Verde, localizado

na Rua Petala Misteriosa, lote 20 A, bairro Estrela Sul, Juiz de Fora/MG; e servigos de

manutengao predial corretiva, sob demanda, com fomecimento de pe^as, equipamentos,
materiais e mao de obra, do edificio Residencial Monte Verde, apos a sua conclusao.

Ao analisar o recurso interposto pela licitante e as considera96es da Comissao

Permanente de Licita9ao - GPL, observe que nao houve nenhuma ilegalidade ou irregularidade

na decisao proferida pela GPL.

A licitante So/a Construtora Ltda. insurgiu-se contra a decisao da GPL que a

inabilitou em razao de nao ter apresentado a Gertidao de Acervo Tecnico - GAT de obra

concluida, que atendesse ao minimo exigido para os servi9os de impermeabiliza9ao, pavimento

subsolo e perfiira9ao de estaca helice, de acordo com o estipulado nas alineas "i" e "I",

combinadas com a alinea "hi Tabela 1 -Parcelas relevantes e seus limites minimos" e alinea "k"

do item IV.2.3 do edital.

A licitante Irtha Engenharia S/A em suas contrarrazoes sustenta que o atestado

apresentado pela Sola Construtora Ltda., concernente ao Residencial Bosque de Montreal refere-

se a obra nao concluida, o que contraria o item IV.2.3., alinea "k", do edital; o numero real de

pavimentos residenciais do atestado apresentado -7- e inferior ao exigido no edital -8- e a

explica9ao sobre a passagem entre 2 blocos e o desnivel do terreno nao caracteriza a existencia

de 9 pavimentos tipo residencial; nao existe pavimento subsolo no empreendimento; houve

omissao, pela recorrente, dos contratos em andamento na declara9ao obrigatoria de

compromissos assumidos.

A materia foi devidamente analisada pelas respectivas areas tecnicas da FHE, de

acordo com o tema abordado (GEREN, GEFIN, GOJUR e GPL).

A analise juridica das razoes recursais e as contrarrazoes apresentadas pelas

licitantes supracitadas consta detalhadamente da Ata de Analise de Recurso Administrativo da

Licita9ao n° 7/2018, publicada em 8/2/2019, que embasa a presente decisao.

Pelo exposto e em aten9ao aos principios da legalidade, isonomia e vincuIa9ao ao

instrumento convocatorio, conhe90 das irresigna96es e, no merito, nego provimento ao recur

aviado pela licitante Sola Construtora Ltda., mantendo-se a decisao de inabilita9ao




