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Sra. Presidente, 

Analisada a instruc&o processual, mediante a ponderacê&o dos elementos 
Sustentados pela recorrente e pela parte adversa, sopesados pela precisa manifestac&o 
deste Colegiado, jungida as fls. 167/172, corroborada pelo parecer da Consultoria 
Juridica de fls. 173/175-v, denoto a iNSustentabilidade dos memoriais combativos. 

Gize-se due, no Ambito das licitac6es, a discricionariedade da 
Administragëo Publica limita-se & feitura do Edital, sendo certo due, apos a publicac&Ao 
deste, todos. os atos administrativos seguintes est&o vinculados ads regras e as 
disposicêes nele estabelecidas, Jamais devendo olvidar-se das normas e principios 
legais e constitucionais due regem O certame. 

Alêém disso, a Faculdade, enguanto éntidade integrante da Administracao 
Indireta deste. Municipio, estê vinculada ao principio da legalidade, devendo fazer ou 
deixar de fazer apenas o gue determina a lei. Em sendo assim, tendo a licitante 
recorrida, comprovado documentalmente, na oportunidade da Sessêo Publica realizada 
em 26 de abril p.p., a existência de débitos fiscais due a impediam de demonstrar sua 
regularidade fiscal, é obrigacao desta Entidade assegurar-Ihe o prazo de 05 (cinco) dias 
uteis, a contar do momento em gue foi declarada vencedora, para regularizar a sua 
documentacêo, para pagar ou parcelar o débito e para emitir as Correspondentes 
certidêes negativas ou certidêes positivas com efeito de negativas, conforme determina 
o artigo 43, $ 1%, da Lei Complementar n* 123/2006. 

Estas regras legais estêo reiteradas no Edital de Preg&o Presencial ne 
' 06/2018, especificamente no subitem 5. 2.1, e foram criteriosamente observadas por 

esta z. Comissêo, inexistindo margem pers reparos. ; 7 

Diante do exposto, CONHECO do recurso de fis. 144/150 e a ele NEGO 
PROVIMENTO, mantendo as decisêes dessa Comissêo contidas na ata de fls. 141/142, 
bem como na manifestac&o de fls. 167/172, cuja fundamentacëo, corroborada pelo 

  

parecer da Consultoria Juridica de fis. 173/175- -v, adoto como razê&o de decidir. 
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Em conseguência, HOMOLOGO a decis&o de fls. 166, adjudicando o 

objeto da presente licitac&o & empresa W.F. SELF STORAGE LOCACAO DE GUARDA 

MOVEIS LTDA. - ME, pelo preco total global de R$ 42.996,00 (guarenta e dois mil e 

novecentos e noventa e seis reais). 

Para prosseguimento, observadas as formalidades legais. 

GFD, 03 de julho de 2018.” ED j 

PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA 

Diretor 

  

  

 


