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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
RESPOSTA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA A DESCISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO Nº 03/2009, PROCESSO Nº 23142.004665/2009, PELA SOCIEDADE TERA LTDA - EPP. 
Prezados Senhores;
A Comissão Permanente de Licitação constituída pela Portaria DG nº 1132 de 25 de setembro de 2009, recebeu tempestivamente o Recurso Administrativo impetrado pela sociedade TERA LTDA - EPP, com relação à sua inabilitação. 
A analise foi feita à LUZ DA VERDADE DA LEI DE LICITAÇÃO e do Edital da Tomada de Preço nº 03/2009, tanto que, esta Comissão Permanente de Licitação proclamou a inabilitação da sociedade acima mencionada, por não ter cumprido ao item A.4 – 02 (dois) atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado contratante do serviço, devidamente registrado no CREA e acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, em nome de profissionais de nível superior, legalmente habilitados, integrantes do quadro permanente da empresa licitante, onde fique comprovada a responsabilidade técnica na execução de serviços de engenharia especificamente de cabeamento estruturado em quantidade de pontos igual ou superior ao solicitado no presente edital. conforme parecer técnico do DGTI/Departamento de Redes e Telecomunicações.
Continuando nossa analise informamos que a sociedade TERA LTDA - EPP, logo após constar no site do IFBAHIA no dia 24.11.2009, a sua inabilitação protocolou recurso contra a decisão da sua inabilitação pela Comissão Permanente de Licitação, no dia 01.12.2009, às 17 horas e 40 minutos, solicitando uma nova analise dos seus atestados de capacidade técnica. A CPL dando prosseguimento aos trabalhos solicitou ao  DGTI/Departamento de Redes e Telecomunicações um novo parecer, que ratificou que a referida sociedade não apresentou a Certidão de Acervo Técnico (CAT) que comprovasse a realização de serviços de engenharia especificamente de cabeamento estruturado.
Visto o exposto esta Comissão Permanente de Licitação, após resposta do DGTI/Departamento de Redes e Telecomunicações, decide indeferir o recurso administrativo interposto pela sociedade TERA LTDA – EPP, mantendo o resultado. Essa é a nossa decisão. 
Salvador, 02 de dezembro de 2009. 
Atenciosamente,
A Comissão Permanente de Licitação

