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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL.

REF.: Recurso Administrativo ÇQNÇQ.
RIACHO.

)1!RÊNCIA }7/2018-EXECUIPÚBLICA N' O ECUCAO DE PARQUE DO

SANECON - SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ sob o n'
07.561 .334/0001-83, com sede na Cidade Nova VI, We 70, n. 362, Bairro Coqueiro, CEP 67.140-120, Ananindeua/PA neste
ato representada por seu sócio NEIL OSNEY DOS SANTOS ROCHA, CPF 252.454.142-87, RG 1410911 SSP/PA., vem

itosamente interpor RECURSO ADMINISTRAllVQ contra decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DA COMPANHIA DE DESENyOLyIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL que declarou Habilitada as
empresas COMBRASEN -- Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia LTDA, GM Engenharia Construções e
Comércio LTDA. INFRA-ENGETH Infra Estrutura Construção e Comercio Ltda, Primecon Construtora Ltda, RTZ
Empreendimentos e Construções Eireli e Seta Construtora Ltda, no processo referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA N'
007/201 8-EXECUÇÃO DE UBS -- PARQUE DO RIACHO,pelas razões que seguem anexas.

1. DA TEMPESTIVIDADE

Conforme previsto na Lei 8666 de 93, no seu artigo 109, 1, cabe interposição de recurso no prazo de cinco dias
úteis da data da intimação da decisão administrativa. Nesse caso, a publicação do resultado da habilitação do presente
certamente licitatório foi no dia 05/07/2018 (quinta-feira), sendo que o expediente foi suspenso dia 06/07/2018, pelo que o

prazo somente se encerrada na próxima sexta-feira, dia 13/07/2018 (sexta-feira), o que confirma a presente tempestividade
do recurso ora interposto.

2. DOS FATOS

Em 29 de junho de 2018, ocorreu a sessão de recebimento e abertura de envelopes de habilitação
referente à Concorrência Pública NO 007/2018-EXECUÇÃO DE
UBS PARQUE DO RIACHO, que tem como objeto a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UBS -- PARQUE DO RIACHO", conforme especificações editalícias.

No referido julgamento, a Comissão de Licitação decidiu por declarar habilitada as empresas COMBRASEN -
Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia LTDA, GM Engenharia Construções e Comércio LTDA, INFRA-ENGETH
Infra Estrutura Construção e Comercio Ltda, Primecon Construtora Ltda, RTZ Empreendimentos e Construções Eireli e Seta
Construtora Ltda

Contudo, a referida alegação é equivocada, conforme se demonstrará, abaixo

3. DO DIREITO

3.1 . DO ITEM 5.1 .3 RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA.

Quanto as empresas COBRASEN, INFRA-ENGETH, PRIMECON e RTZ, Não apresentaram o balanço
patrimonial conforme exige o edital. pois o item 5.1 .3.2. BALANÇO PATRIMONIAL E DEMOSTRAÇÕES CONTABEIS DO
ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, JÁ EXIGÍVEIS E APRESENTADOS NA FORMA DA LEI, QUE COMPROVEM A BOA
SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA.

A empresa COBRASEN, não apresentou o termo de abertura e encerramento regístrados na junta comercial,
documento este integrante do requisitado no edital

A empresa INFRA-ENGETH, não apresentou o termo de abertura e encerramento em sua documentação de

habilitação.



A empresa PRIMECON , apresentou seu balanço patrimonial somente na forma de escrituração via SPED
para a receita federal, mas não o registrou na JUNTA COMERCIAL, logo seu balanço não atende o item 5.1.3.2, conforme
exigido na forma da lei

A empresa RTZ, não apresentou o termo de abertura e encerramento em sua documentação de habilitação.

Em todos os casos, é aplicável o artigo 31 da Lei 8.666/93:

Vejamos o texto legal da .Le{ 8.666/93, att. 3 1, incisa .l colmo ])oito de partida:

1 - baiatlço pcttri} loytial e demonstrações contábeis do üttimo exercício social, já exigíveis e apresentados nct
forma da {ei. que comprovem a boa s ttiação Fnanceira da empresa!, 'podada a sua slibstittíição por batalTcetes
ou balanças provisól'ios, podendo ser atualizados por li\dicas o$clais qtlüttdo encel'Fados c} fetais de 3(três)
meses da data de apteselttcição da proposta,

Balanço Patrimonial na forma da lei

Mas há muito mais sobre o BP do que estes meros conceitos e informações que o:ra apresentamos.

Unt Baltlnça Patrimonial autêntico nü fofttta da lei abservanda o cume)}'ilnento de s! fo?mct idades
intrínsecas a seguir.

indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial(BP) e a
Demonstração do Resultado do Exercício(DRE) no Limo Diário,
Abertura e Termo..d

Assinatura do Contador e do titu]ar ou representante ]ega] da Entidade no BP e í)RE (podem ser assinados
digitalmente), fündaJnentado no ;; BIÍ]3m

â ITG 2a

reeistro na Junta
ou código de.regist.r

2Q!!!!1111). -Observe que a regra é registam o Livro Diário, sa]vo disposição especia] em lei em co/züáf'ío;

Ou seja: ao habilitar as licitantes esta Comissão de licitação desobedeceu diretamente a Lei e feriu o edital

O princípio da vinculação ao instrumento convocatória, por si só, não é absoluto. Ele não impede que o
aplicador da norma a interprete para buscar seu sentido e atender as finalidades do certame.

Portanto, restando clara a possibilidade de consulta e aplicação da lei, não há razão para a manutenção da
Habilitação das empresas em questão, o que deverá ser reformada, o que ora se requer.

Isto posto, requer a esta Douta Comissão que acolha o presente recurso para tornar sem efeito a
decisão anterior e considerar Inabilitada as empresas: COBRASEN, INFRA-ENGETH, PRIMECON e RTZ, por não
cumprimento de todos os itens do edital.

3.2. GARANTIA DO BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMANTAR 123/2006

As empresas COBRASEN e INFRA-ENGETH, na ocasião do seu credenciamento solicitaram o benefício da
lei. No entanto analisando os balanços apresentados constam valores de receita no ano calendário, muito acima do que
baliza a referida lei, solicitamos a esta comissão que seja refeita a análise e seja considerado sem efeito seu pedido de
benefício.

Por esses motivos, se requer a reforma da decisão, nos termos expostos

4. DO PEDIDO



Considerando a tempestividade e oportunidade do presente recurso, REQUER a esta Douta Comissão que

a) seja processado o presente recurso administrativo da decisão que habilitou as empresas citadas
b) Que seja reanalisado a documentação da empresa SETA CONSTRUTORA, nos mesmos itens aqui

verificado, pois não foi possível abrir os arquivos digitalizados no site da CODHAB
c) anule-se a habilitação das empresas, eis que não cumpriram satisfatoriamente os itens do Editall
d) Anule-se o beneficio da leí complementar 123/2006, das empresas COBRASEN e INFRA-ENGETH.

e) por fim, considerando a procedência de todos os pedidos acima, seja considerado integralmente
procedente o presente recurso, com a consequente habilitação das empresas COBRASEN, INFRA-
ENGETH, PRIMECON e RTZ, na Concorrência Pública N' 007/2018-EXECUÇÃO DE UBS -- PARQUE
DO RIACHO

Nesses termos
Pede deferimento

Belém, 12 de Julho de 2018

SANECON - SANEAhíkNTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ Ro 07.561 .334/0001-83

Por seu sócio NEIL OSNEY DOS SANTOS ROCHA
CPF 252.454.142-87
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