
 

Rua J-31, Quadra 61, Lote 23 –Setor Jaó – Goiânia-GO – CEP 74.673-480 – Telefone (62) 3095 6895 

 
 
 
 
Goiânia 16 de julho de 2018. 
 
A 
CODHAB – Companhia de Desenvolvimento e Habitação do Distrito Federal 
Comissão Permanente de Licitação – CPL 
 
Ref: Concorrência 07/2017 
Processo: 00060-00205356/2017-71 
 
Prezados senhores; 
 
                A empresa Cosama Engenharia Ltda. com sede a Rua J-31, Quadra 61 Lote 23 no 
Setor Jaó em Goiânia, inscrita no MF com CNPJ: 33.241.324/0001-70, representada pelo 
seu sócio administrador Sebastião Cardoso Filho, CPF: 465.855.085-72, na condição de 
licitante do Edital acima mencionado, e de acordo com a Ata de julgamento de 
documentação de 09/07/2018, vem respeitosamente apresentar em carácter tempestivo, a V. 
Sa. com fulcro no item 8 do Edital e do artigo 109, § 3º da Lei n. 8.666/93, interpor recurso, 
por hora administrativo, à decisão dessa comissão de ter julgado essa empresa inabilitada a 
continuar no certame. 
  

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Decorrente da Ata que erroneamente inabilitou essa empresa, de acordo com o dispositivo 
do Art. 109, I, da Lei 8.666/93 e dado o resultado de habilitação em 09/07/2018, 
instrumento este que deverá passar a ser peça integrante deste processo: 

1.1. DA TEMPESTIVIDADE E DO EFEITO SUSPENSIVO: 

O presente recurso deve ser declarado tempestivo, o que 

requer: 

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da 

aplicação desta Lei cabem: 

 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
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DOS FATOS 
 
 
Essa empresa, Cosama engenharia Eireli - EPP, apresentou na data e hora marcada os seus 
envelopes, um contendo toda a documentação solicitada em edital e o outro a sua proposta 
de preços para a execução do objeto da Concorrência 07/2018. 
 
Ocorre que a comissão de licitação julgou que essa empresa não estava apta a continuar no 
certame, fazendo-o a inabilitada por não atender o item 5.1.2 do Edital. 
 
Relato da ATA de julgamento de documentação em sua página de nº 11 
 
“Enquanto que a empresa Cosama Engenharia Eireli não apresentou a Anotação de 
Responsabilidade Técnica dos serviços da CAT nº 631/2003 CREA-GO e a Vital 
Engenharia e Arquitetura Ltda apresentou as Certidões de Acervo Técnico nº 
0720130001286, nº 0720160001441, 0720180000331 e 1006/2012 CREA-DF em nome da 
A2 Gabiões Construções Ltda – EPP, portanto não atenderam o que é exigido no item 
5.1.2 do Edital da Concorrência nº 007/2018.” 
 
c) Conclusão: Após análise sobre o que é exigido no item nº 5.1.2 do Edital de 
Concorrência nº 007/2018 – Execução de 01 Unidade Básica de Saúde, conclui-se que: 1. 
Empresas não classificadas por não atenderem o item nº 5.1.2 do Edital da Concorrência 
nº 007/2018: Cosama Engenharia Eireli; Vital Engenharia e Arquitetura Ltda. 
 
Do item 5.1.2 do Edital: 
 
5.1.2. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
 
5.1.2.1. Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de um 
ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome 
do licitante, relativos à execução de acordo com o item 21 do Projeto Básico, Anexo I deste 
Edital, estimadas nesta licitação, referente à área de construção de Unidade Básica de 
Saúde.  
 
Do item 21 do Projeto Básico, Anexo I: 
 
 
21. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA  
 
Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:  
 
21.1. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante e de seu(s) 
responsável (is) técnico (s), da região a que estiverem vinculados.  
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21.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou 
inscritos no CREA ou no CAU do Distrito Federal, deverão ser providenciados, se exigido  
pelo conselho, os respectivos vistos deste órgão regional, caso necessário, por ocasião da 
assinatura do contrato.  
21.1.2. O(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa deverão possuir vínculo com a 
proponente no momento da contratação;  
21.2. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, para cada 
especialidade constante nos Anexo I.b (Projetos) e Anexo I.c (Orçamento), mediante 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da 
região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável (is) 
técnico (s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, juntamente com as 
respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT, que demonstre a aptidão para desempenho de atividade 
pertinente compatível em características e quantidades com o objeto da licitação - 
Execução de Edificação pública, institucional, comercial, industrial ou residencial.  
21.2.1. Os responsáveis técnicos acima elencados deverão pertencer ao quadro 
permanente do licitante, na data prevista para assinatura do contrato, entendendo-se como 
tal, para fins deste Projeto Básico, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 
contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); e o prestador de 
serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso 
de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.  
21.2.2. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem 
poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei Federal n° 8.666, de 1993, 
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 
aprovada pela CODHAB.  
21.2.3. É vedada a indicação de um mesmo engenheiro como responsável técnico por mais 
de uma empresa proponente, fato este que inabilitará todas as empresas envolvidas.  
21.3. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL, mediante 
apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em nome do licitante, relativos à execução de obras compatíveis com o objeto da 
licitação - execução de edificação pública, institucional, comercial, industrial ou 
residencial - aceitando-se o somatório de atestados desde que os serviços que lhe deram 
origem tenham sido prestados em concomitância de períodos, conforme Decisão TCDF nº 
1755/2017 e Decisão TCDF 347/2017, IIIB.  
DESCRIÇÃO UNID. ÁREA DE 

CONSTRUÇÃO 
A APRESENTAR 30% 

Execução de Edificação 
pública, institucional, 
comercial, industrial ou 
residencial.  

             m²  2.113,08 m²  633,92 m²  
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Assim é dever analisar o que se pede no item 5.1.2: 
 
Quanto a não apresentação da ART sobre a CAT nº 631/2003 – CREA-GO que não 
considerada como comprovante de capacitação técnica funcional e operacional, cabe a essa 
comissão observar melhor o texto da referida CAT. 
 
Na primeira página tem se o número do registro da CAT (24.359/2003) em tem por objeto a 
construção do CBCO – Centro Brasileiro de Cirurgia Ocular com área total de 3.500,00 m2 
Logo abaixo dos dados do responsável técnico: 
 

 
 
Claramente neste caso o atestado foi emitido com base em legais do Conselho de acordo 
conforme a Resolução 1986 do CONFEA, resolução vigente a época: 
 
“RESOLUÇÃO Nº 317, DE 31 OUT 1986. 
 
Dispõe sobre Registro de Acervo Técnico dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia e expedição de certidão. 
 
O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 27, alínea "f", da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, 
 
CONSIDERANDO que as pessoas jurídicas só poderão exercer atividades de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia se contarem com participação efetiva e autoria declarada de profissional 
legalmente habilitado, conforme preceitua o artigo 8º, Parágrafo único, da Lei nº 5.194/66; 
 
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de anotação, nos Conselhos Regionais, de todo contrato para 
exercício de qualquer atividade de Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, conforme preceitua a 
Lei nº 6.496/77 em seu artigo 1º; 
 
CONSIDERANDO que as pessoas jurídicas são obrigadas a comunicar aos Conselhos Regionais 
em que estejam registradas as alterações de seus objetivos sociais ou de seus organogramas, 
conforme preceitua o artigo 7º da Resolução nº 247/77; 
 
CONSIDERANDO o disposto no Capítulo II "Da responsabilidade e Autoria", da Lei nº 5.194/66, 
de 24 DEZ 1966, onde se contêm elementos de defesa do profissional no que concerne a seu Acervo 
Técnico; 
 
CONSIDERANDO que estudos, planos, projetos, laudos, obras ou serviços e quaisquer outros 
trabalhos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia só terão valor jurídico quando seus autores 
forem profissionais habilitados, 
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RESOLVE: 
 
Art. 1º - Considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao 
longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva 
responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 
 
Art. 2º - Fica instituído nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 
CREAs, a partir da data de publicação desta Resolução, o Registro de Acervo Técnico - RAT - dos 
profissionais devidamente registrados e em dia com as suas anuidades. 
 
§ 1º - O RAT se comporá inicialmente de todas as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART - 
anotadas no Regional onde o profissional estiver registrado ou estiver exercendo suas atividades 
sob o regime de visto. 
 
§ 2º - Ao RAT inicial, na forma do § 1º, poderão ser acrescidas outras atividades que não tenham 
sido, na época oportuna, anotadas, desde que obedecidas as seguintes condições: 
 
I - Se requerido pelo profissional com a documentação comprobatória, ouvidos os partícipes do 
contrato e demais interessados; 
 
II - Se requerido na ocasião da solicitação da inclusão à competente ART. 
 
§ 3º - Os Conselhos Regionais fixarão em ATOS próprios, a serem homologados pelo CONFEA, a 
documentação necessária à inclusão, no seu Registro de Acervo Técnico, das atividades constantes 
do § 2º, bem como a comprovação da efetiva execução da obra, serviço ou qualquer outro 
empreendimento cuja responsabilidade técnica já se encontre previamente anotada. 
 
§ 4º - O requerimento de RAT na forma do § 2º e com a documentação comprobatória na forma do 
§ 3º constituirão processo administrativo correspondente que será analisado e julgado pela 
Câmara Especializada da modalidade do profissional interessado ou pelo Plenário, no caso de no 
Regional não ter a Câmara Especializada da modalidade. 
 
Art. 3º - Não será aceita pelos CREAs a inclusão no RAT de atividade não condizente com as 
atribuições do profissional. 
 
Art. 4º - O Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos 
profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados. 
 
Parágrafo único - O Acervo Técnico de uma pessoa jurídica variará em função de alteração do 
Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores. 
 
Art. 5º - Ficam os CREAs, com base neste Registro do Acervo Técnico, obrigados a expedir, 
quando requerida por qualquer profissional, a competente Certidão de Acervo Técnico-CAT - 
mediante o pagamento pelo interessado das taxas devidas. 
 
Parágrafo único - A CAT poderá ser total, sobre todo o Acervo Técnico do profissional, ou parcial 
desde que requerida pelo interessado. 
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Art. 6º - A CAT será sempre do tipo de certidões cartorárias em linhas corridas sem rasuras ou 
entrelinhas, assinada pelo Presidente do Conselho ou por quem tenha por ele sido delegado, 
devendo no corpo da certidão fazer-se referência expressa a esta delegação. 
 
Parágrafo único - A CAT poderá ser expedida por computador, desde que autenticada pelo 
Presidente ou por quem ele delegar, obedecido o que consta do "caput" deste artigo. 
 
Art. 7º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8º - Revogam-se a Resolução 230 e demais disposições em contrário. 
 
Brasília, 14 JAN 1987. 
 
 
LUIZ CARLOS DOS SANTOS 
 
Presidente 
ARISTIDES ATHAYDE CORDEIRO” 
 
Dessa forma essa empresa entende que de acordo com a Resolução 317 não haveria a 
necessidade de apresentação de ART, o que levou a entender que o Edital solicitava 
documentos em duplicidade, o que pode ser visto no Parágrafo 1º : 
 
§ 1º - O RAT se comporá inicialmente de todas as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART - 
anotadas no Regional onde o profissional estiver registrado ou estiver exercendo suas atividades 
sob o regime de visto. 
 
Mesmo assim, ainda com relação ao mesmo atestado técnico, segunda página, ou na página 
de nº 29/48 da lista de documentos apresentados, consta claramente o nº da referida ART 
anotada no Conselho: 
 

 
 
“....de acordo com os projeto e de acordo com a ART nº 110881 registrada no CREA-GO 
.....” 
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Assim não se pode dizer ou concluir que a referida obra não houve a ART devidamente anotada e 
registrada no conselho. 
 
Caso perpetue alguma dúvida, basta fazer diligência ao CREA-GO e certificar da veracidade do 
documento. 
 
No item 5.1.2 do edital, a aceitação dos atestados estão ainda condicionados item 21 do Anexo I: 
 
21.3. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL, mediante 
apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em nome do licitante, relativos à execução de obras compatíveis com o objeto da 
licitação - execução de edificação pública, institucional, comercial, industrial ou 
residencial - aceitando-se o somatório de atestados desde que os serviços que lhe deram 
origem tenham sido prestados em concomitância de períodos, conforme Decisão TCDF nº 
1755/2017 e Decisão TCDF 347/2017, IIIB.  
DESCRIÇÃO UNID. ÁREA DE 

CONSTRUÇÃO 
A APRESENTAR 30% 

Execução de Edificação 
pública, institucional, 
comercial, industrial ou 
residencial.  

   m²  2.113,08 m²  633,92 m²  

 
Pois bem, o CAT / RAT de nº 631/2003 apresenta o objeto de uma construção de 3.500 m2 a qual 
foi destinada a clínica, exames e cirurgia ocular o que atende perfeitamente a descrição da 
solicitação requerida no atestado e também a sua área de construção, portanto atestado 
perfeitamente válido e deverá ser aceito por essa comissão como prova de capacitação técnica 
profissional e operacional. 
 
Ainda como comprovante de capacidade foi apresentado o CAT / RAT nº 1020160000284 (pag. 
13/48) em que pode ser consultado on-line e também com referência a ART devidamente anotada: 
Nº 1020120104827. 
Nota: neste atestado o objeto é o mesmo da do objeto da Concorrência 007/2018. 
 
Tem-se que ser observado a RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009. do 
CONFEA , principalmente nos Capítulos I e II. 
 
A solicitação da ART junto com a CAT / RAT são pedidos duplicados do mesmo documento e 
assim tem-se que dar relevância ao CAT / RAT . A comprovação de capacidade técnica e ou 
operacional é que solicitada na Lei 8.666/93, Art. 30: 
 
Art. 30.A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:  
 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;  
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II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
 
§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das 
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994)..... e segue o texto que pode ser visto no texto original da Lei 8.666/93 
 
Portanto limitado se há. 
 
E ainda seguindo orientação e parecer do TCU (Tribunal de Contas da União): 
 
São frequentes as decisões do Tribunal de Contas da União que prestigiam a adoção do 
princípio do formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de falhas ao longo do 
procedimento licitatório. 

Resumidamente, o formalismo moderado se relaciona a ponderação entre o princípio da 
eficiência e o da segurança jurídica, ostentando importante função no cumprimento dos 
objetivos descritos no art. 3º da lei de licitações: busca da proposta mais vantajosa para a 
Administração, garantia da isonomia e promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário: 

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo 
princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e 
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos 
dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo 
extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos 
administrados. 
 
Nota-se que sua utilização não significa desmerecimento ao princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório ou negativa de vigência do caput do art. 41 da lei 8.666/93 
que dispõe sobre a impossibilidade de a Administração descumprir as normas e condições 
do edital. Trata-se de solução a ser tomada pelo intérprete a partir de um conflito de 
princípios. 

Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse 
público, pode o princípio da legalidade estrita ser afastado frente a outros princípios. 
(Acórdão 119/2016-Plenário) 
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Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os princípios não são incompatíveis entre 
si. Diante de um conflito de princípios (p. ex., vinculação ao instrumento convocatório x 
obtenção da proposta mais vantajosa), a adoção de um não provoca a aniquilação do outro.  

Como exemplo, esse raciocínio pode ser percebido nas seguintes decisões do Tribunal de 
Contas da União: 

Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, 
sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões 
ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não 
causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas mediante 
diligências. (Acórdão 2302/2012-Plenário). 
 

 

DOS PARECERES JURÍDICO 

O Tribunal de Contas da União tem um parecer claro e já como jurisprudência sobre análise 
de documentação e ao seu exagero de formalismo: 

De acordo com o art. 3º da Lei nº 8.666/93, são princípios expressos da licitação: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, igualdade, probidade 
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo. 

Dentre eles, destaca o princípio da igualdade entre os licitantes, a Administração Pública 
deve conduzir a licitação de maneira impessoal, sem prejudicar ou privilegiar nenhum 
licitante. Desde que preencham os requisitos exigidos, todos os que tiverem interesse 
em participar da disputa devem ser tratados com isonomia. 

Todos os dispositivos da lei de licitações ou regulamentação de um específico processo 
licitatório devem ser interpretados à luz do princípio da isonomia. 

Assim é obrigação da administração pública não somente buscar a proposta mais 
vantajosa, mas também demonstrar que concedeu a todos os concorrentes aptos a mesma 
oportunidade. 

Este princípio, extraordinariamente importante na prática administrativa: 

A importância da licitação para a Administração Pública e, por conseguinte, para o Direito 
Administrativo, manifesta-se no art. 37, XXI, da Constituição da República: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o  
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qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações; 

Assim, o princípio da igualdade dos administrados perante a Administração Pública, ao 
ser aplicado à licitação pública, transmuda-se no princípio da igualdade de condições a 
todos os concorrentes, que adquire caráter de princípio constitucional mediante a sua 
inclusão no texto da Carta Magna, acima transcrito. 

 DOUTRINA: 

Há autores que vislumbram ainda outros princípios relacionados ao princípio da igualdade 
de condições na licitação. Um desses autores é: 

Transcreve-se a seguir um conceito de licitação, por ser bastante detalhado, elaborado 
por: 

TOSHIO MUKAI (1999, p. 1): 

“(...) a licitação significa um cotejo de ofertas (propostas), feitas por particulares ao 
Poder Público, visando a execução de uma obra, a prestação de um serviço, um 
fornecimento ou mesmo uma alienação pela Administração, donde se há de escolher 
aquela (proposta) que maior vantagem oferecer, mediante um procedimento 
administrativo regrado, que proporcione tratamento igualitário aos proponentes, findo o 
qual poderá ser contratado aquele que tiver oferecido a melhor proposta”. 

HELY LOPES MEIRELLES (2003, p. 264), por sua vez, conceituou licitação como o: 

“procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a 
proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Como procedimento, desenvolve-
se através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a Administração e para os 
licitantes, o que propicia igual oportunidade a todos os interessados e atua como fator de 
eficiência e moralidade nos negócios administrativos”. 

CONCLUSÃO: 

Após a revisão da doutrina e da jurisprudência, conclui-se que a observância dos 
princípios administrativos nas licitações e contratos públicos é fator essencial para a 
legalidade e a regularidade das contratações públicas. A Lei de Licitações elencou os 
princípios administrativos aplicáveis, todos aqui relacionados e analisados à luz da melhor 
doutrina e da jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

Que, em licitações públicas, o descumprimento de um princípio quase sempre implica o 
descumprimento de outros princípios. 



 

Rua J-31, Quadra 61, Lote 23 –Setor Jaó – Goiânia-GO – CEP 74.673-480 – Telefone (62) 3095 6895 

 

Um dos princípios basilares da licitação pública compreende o julgamento objetivo. Como 
julgamento objetivo entende-se aquele baseado em critérios e parâmetros concretos, 
precisos, previamente estipulados no instrumento convocatório, que afastem quaisquer 
subjetivismos quando da análise da documentação. 

Contudo é essencial que se estabeleça clausulas que especifiquem os tipos de documentos, 
Cláusulas genéricas comprometem a objetividade no julgamento. 

DO PEDIDOS: 

EX POSITIS, requer: 

A. Que o presente recurso seja declarado tempestivo e recebido no efeito suspensivo, 

conforme explana o autor Marçal Justen Filho: “Se a fase de julgamento das propostas for 

dividida entre julgamento de propostas técnicas e de propostas de preços, o recurso 

administrativo terá efeito suspensivo.” (JUSTEN FILHO MARÇAL, comentário e 

contratos administrativos/ Marçal Justen Filho 10ª Edição, São Paulo, Editora Dialética, 

2004,p.626) 

B. Que seja apreciado o efeito devolutivo presente nos recursos administrativos, fazendo 
com que aprecie e reconheça o presente em todos os seus itens e, caso não considere 
alguma destas solicitações, encaminhe-se à autoridade superior, para a devida reanálise; 
 
C. Que até o julgamento do presente recurso, não sejam abertas as propostas; 
 
D. Que sejam aceitos todos os argumentos emanados no presente recurso administrativo, 
julgando essa licitante HABILITADA para participar do processo licitatório; 

E. Que reconheça o interesse recursal da licitante e do advogado subscritor, conforme 

fundamentos retro; 

Nestes termos pedimos seus deferimentos; 
 
 
Goiânia, 16 de junho de 2018. 
 
 

 
         Cosama Engenharia Eireli-EPP 
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Goiânia 16 de julho de 2018. 
 
 
A 
CODHAB – Companhia de Desenvolvimento e Habitação do Distrito Federal 
Comissão Permanente de Licitação – CPL 
 
Ref: Concorrência 07/2017 
Processo: 00060-00205356/2017-71 
 
Prezados senhores; 
 
 
                A empresa Cosama Engenharia Ltda. com sede a Rua J-31, Quadra 61 Lote 23 no 
Setor Jaó em Goiânia, inscrita no MF com CNPJ: 33.241.324/0001-70, representada pelo 
seu sócio administrador Sebastião Cardoso Filho, CPF: 465.855.085-72, na condição de 
licitante do Edital acima mencionado, e de acordo com a Ata de julgamento de 
documentação de 09/07/201 e na condição de licitante do Edital acima mencionado vem 
apresentar Recurso Administrativo em referência a ATA de 03/05/2018. 
 
Encontra em anexo 11 (onze) páginas devidamente numeradas de forma sequencial. 
 
 
Att. 
 
 
 
 
 

 
Cosama Engenharia Eireli-EPP 


