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CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

Pregão Eletrônico 87/2020 
2 mensagens

marcio@pereiraemazzucato.com.br <marcio@pereiraemazzucato.com.br> 5 de novembro de 2020 16:25
Para: impugnacoescbmdf@gmail.com

Prezados Srs.,

 

O edital do Pregão Eletrônico 87/2020 exige uma CND do Distrito Federal para todas as empresas, inclusive as sediadas
em outros estados.

Somos sediados em São Paulo e temos interesse em participar da licitação. Ocorre que além da exigência não ter
amparo legal, haja vista que de acordo com o disposto no artigo 29, II da Lei 8.666/93, a prova de quitação de débitos
deve ser em face da sede da licitante, é certo que o site que emite o documento está inoperante, pois, há dias estamos
tentando acesso, sem êxito. Quando acessado, aparece uma mensagem dizendo que o IP é desconhecido.

 

Dessa forma, requer-se a V. Sª., seja permitida a participação sem a referida CND, ou que a mesma seja verificada
online pela Administração, no dia do Pregão.

 

Atenciosamente,

 

Marcionilio Flor Pereira

Advogado

Tel.: +55 11 26386484

Assessoria em Licitações

www.pereiraemazzucato.com.br
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Senhor Licitante,

http://www.pereirae/
http://mazzucato.com.br/
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A solicitação da Certidão questionada para o Pregão Eletrônico nº 87/2020 - CBMDF (Certidão Negativa de Débitos
Junto ao DF) é por força do exigido no art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal, vejamos:

"Art. 173. O agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em
débito com o sistema de seguridade social, conforme estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. "

Para que o senhor a obtenha basta acessar o site https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/Certidao.

Entretanto, caso não consiga enviar junto com sua documentação de habilitação, este pregoeiro irá diligenciar em tal site
para obtê-la, conforme item 14.10.7.1, vejamos:

"14.10.7.1. O Pregoeiro diligenciará na internet para evitar inabilitações pela falta de apresentação de
documentos de regularidade fiscal, jurídica, econômico-financeira e técnica, visando a manutenção da
proposta de melhor preço. "

Brasília, 06/11/2020.
Franknei de Oliveira Rodrigues - Ten.-Cel. RRm/PTTC
Pregoeiro do Certame  
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