
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

CONTRA RAZÃO : 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO 
DISTRITO FEDERAL.

Com Referência ao Processo nº 00392-00002061/20
Pregão nº 00008/2018

A PROJECON – Projetos e Construções LTDA–ME, pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita 
no CNPJ sob o nº 07.765.850/0001-20, com sede na Av. Cruzeiro do Forte, 574, sala 08, Boa Viagem, 
Recife/PE, neste ato representada por seu Diretor MARCILIO JOSÉ SANTOS DE BRITO, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 265.912.354-34, RG nº 1754547 SSP/PE, residente e domiciliado 
na Rua General Salgado, 476, apartamento 104, Boa Viagem, Recife/PE, vem, respeitosamente, perante 
Vossa senhoria, apresentar as CONTRA RAZÕES ao recurso apresentado pela Elementhal Engenharia e 
Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 19.425.460/0001-90, perante essa distinta administração, que de 
forma absolutamente coerente declarou HABILITADA a contra razoante participante do processo licitatório 
em pauta.

Ilustre Pregoeiro e Comissão de Licitação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 
Federal, o respeitável julgamento das contrarrazões interposto, recai neste momento para sua 
responsabilidade, o qual a empresa CONTRARRAZOANTE confia na lisura, na isonomia e na imparcialidade 
a ser praticada no julgamento em questão, buscando pela proposta mais vantajosa para esta digníssima 
administração, onde a todo o momento demonstraremos nosso Direito Líquido e Certo e o cumprimento 
pleno de todas as exigências do presente processo de licitação.

I. DA TEMPESTIVIDADE

A presente Contrarrazões é totalmente tempestiva, com fulcro no artigo 26 do Decreto Federal n° 
5.450/2005.

II. DOS FATOS E DAS CONTRA RAZÕES: 

A Elementhal Engenharia e Consultoria Ltda, doravante simplesmente designada RECORRENTE, apresentou 
na data de 14 de junho seu recurso com as seguintes alegações:
“(...) Da irregular participação da RECORRIDA..."
"(...)1. DO OBJETO
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PERÍCIAS EM ENGENHARIA CIVIL para 
prestação serviços de perícia técnica das condições das estruturas, com emissão de laudos..."
"(...)2.1. Poderão participar deste Pregão AS EMPRESAS INTERESSADAS DO RAMO DE ATIVIDADE DO 
OBJETO DES LICITAÇÃO que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital:” 

A recorrente diz que a empresa não atua no ramo de engenharia, que não executa serviços de perícia de 
estruturas, com emissão de laudos, fatos estes incoerentes, pois a contrarrazoante é uma empresa de 
engenharia, com registro no CREA sob nº PE-011561, detentora de acervo na área de prestação de 
serviços de perícia técnica das condições das estruturas, com emissão de laudos, tudo em conformidade 
com o objeto de contratação. Isto comprovado através dos documentos anexados no sistema pelas 
certidões emitidas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, cumprindo as 
exigências editalícias em sua integridade. As quais apresentamos novamente abaixo:
CAT CREA DF Nº 0720160001159, referente a Elaboração de Laudo Pericial para avaliação da estrutura do 
primeiro Subsolo do edifício Anexo II do TRF 1. Região;
CAT CREA PE Nº 2220436737/2016, referente a contratação do serviço de engenharia especializado em 
perícia técnica para elaboração de Laudo Pericial de Avaliação referente ás manifestações patológicas da 
estrutura física do prédio do INCRA Sede.
CAT CREA PE Nº 2220436709/2016, referente a Elaboração Pericial das manifestações patológicas nos 
elementos estruturais da edificação do Centro Comunitário Salesiano;
CAT CREA PE Nº 222043615/2016, referente a análise e elaboração de projeto de reforço estrutural para o 
prédio do Fórum de Justiça Dr. Cândido Honório, Coari/AM;
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente 
ao laudo técnico estrutural da edificação com 8 (oito) pavimentos.

A recorrente alega que na proposta o item 5.6 letra "a" não foi atendido. 

Pelo decreto nº 38.460, de 30 de julho de 2012, decreta em seu Art. 1º a contrarrazoante é isenta de 
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inscrição estadual, por isso não possui inscrição estadual, nem tampouco é uma exigência editalícias tê-la.

A recorrente, mas uma vez, demonstra seu inconformismo, faltando com a verdade ao dizer que em Recife 
existem 3 (três) ofícios de distribuição para obtenção de certidão falimentar. Em Recife, apenas o 1. Ofício 
de Distribuição da Capital, Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, sito a avenida Des. Guerra Barreto, 
s/n, Ilha Joana Bezerra, Recife/PE, tem esta competência, e esta foi apresentada pela contrarrazoante, 
atendendo as exigência do edital.. 

A recorrente, fala ainda da declaração de Microempresa, que não informa qual o porte. Pois bem, a 
declaração enviada pela contrarrazoante está titulada "Declaração de enquadramento como 
microempresa", não procede este fato.

A recorrente diz:
” a recorrida incorreu em desacordo ao item 7.2.2 - IV, CND da Prefeitura é ressaltado apenas a atividade 
econômica de SERVIÇOS DE ARQUITETURA E OBRAS ENGENHARIA, também em descordo ao item 2.1 do 
edital."

Torna-se repetitivo a apelação da recorrente, em querer dizer que a empresa é de arquitetura, se fosse, 
teríamos o registro no CAU. A contrarrazoante é uma empresa de engenharia, e a CND apresentada refere-
se ao seu CNPJ, nº 07765850/0001-20, indicado no campo 4 da certidão. A contrarrazoante já demonstrou 
acima a compatibilidade de suas atividades em conformidade com o objeto contratado, através do seu 
acervo técnico. 

E ainda a recorrente apela:
"(...) a empresa tenha apresentado as documentações solicitadas neste caso, a PROJECON não apresentou 
seu Balanço Patrimonial..."

A recorrente tenta confundir a comissão de licitação, pois omiti o texto precedente do edital, que diz:
"As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices contidos 
no cadastro do SICAF, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 
valor total estimado para o(s) item(ns) cotado(s) constante do Anexo I, que deverá recair sobre o 
montante dos itens que pretenda concorrer.
a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei 
devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme 
regulado pelo subitem 7.2.2 deste edital." 
Ora, a declaração do SICAF apresentada pela contrarrazoante mostra que todos os itens são superiores a 1 
(um), portanto não existe a necessidade do envio do balanço Patrimonial em conformidade com o edital.

Da qualificação Técnica
E por fim, a recorrente diz:
"Ocorre que a Recorrida, apresentou 4 (quatro) atestados, sendo que destes apenas 3 (três) foram 
registrados possuem CAT válida."
"Deste 3 (três) atestados válidos com CAT registrada pela CREA, sendo que nenhum é COMPATÍVEL ao 
objeto, de forma não atendeu a qualificação técnica exigida."

Não foram 4 (quatro) atestados e sim 5 (cinco), sendo 4 (quatro) certidões e 1 (um) atestado, estes foram 
analisados pela área técnica a qual se posicionou a respeito, na ata 1 complementar: "Concluo que, à 
documentação apresentada pela empresa vencedora do referido certame, Atestados de Capacitação 
Técnica preenchem os requisitos exigidos no Edital de Licitação." GEPHAB/DIPRO/CODHAB. Pelo exposto, a 
recorrente fez uma análise não objetiva, simplesmente os invalidou, sem nenhum respaldo técnico, não 
apontou que falhas ocorreram, fato este que não condiz, demonstrando seu inconformismo.

III COMENTÁRIOS GERAIS

Nobre Pregoeiro, cabe-nos neste momento, a título de comentário geral, que a recorrente a demonstra, 
claramente, falta de análise do edital e dos documentos apresentados. A recorrente demonstra em seus 
dizeres um requerimento desesperado de desclassificação da empresa vencedora do certame. E é na 
certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, assim como, no bom senso da autoridade que 
lhe é superior, que estamos INTERPONDO estas CONTRA RAZÕES, as quais certamente serão deferidas, 
evitando assim, maiores transtornos.

IV DO PEDIDO

Diante ao exposto, tendo em vista que a contrarrazoante atendeu a todos os requisitos exigidos no 
processo licitatório, requer que seja indeferido o pleito da recorrente no que tange à desclassificação da 
contrarrazoante, sendo que tal pedido não encontra qualquer respaldo legal ou diploma editalícios.
Assim, de rigor o afastamento do deselegante Recurso Administrativo oferecido pela Elementhal 
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Engenharia e Consultoria Ltda, com a manutenção da respeitável decisão que HABILITOU a empresa 
Projecon - Projetos e Construções Ltda.
Nestes termos, aguarda Legalidade e Deferimento.

Recife, 18 de junho de 2018
Marcilio José Santos de Brito
Diretor

Fechar
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