
ANALISE DO RECURSO E DA CONTRA RAZÃO 

Concorrência 07/2018 

 

REF. Edital 07/2018 Processo n° 00060-00205356/2017-71. 

  

RECURSO ADMINISTRATIVO: SENECON – SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA, Processo n° 00392-00008561/2018-73. 

 

CONTRA RAZÃO: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA EPP, 

 

Data de entrega e abertura dos envelopes: 29 de junho de 2018  

Horário: 10:15hs (dez horas e quinze minutos - horário de Brasília) 

Endereço: SCS – Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco -“A”, 6º andar, Edifício 
da SEDHAB Brasília/DF. 

Credenciamento: das 9:45 horas às 10:15 horas 

DATA LIMITE PARA REGISTRO DE RECURSO: 14/08/2018 até o dia 20/08/2018 
às 18:00hs, 

DATA LIMITE PARA REGISTRO DE CONTRA-RAZÃO: 21/08/2018 até 
27/08/2018 às 18:00hs, 

DATA LIMITE PARA REGISTRO DE DECISÃO DA CPL E AUTORIDADE SUPERIOR: 
27/08/2018 até o dia 31/08/2018. 

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito foi 
concluída a fase de reanalise de das propostas em detrimento da publicação 
da NOTA TÉCNICA Nº 033/2018-DIPRO/CODHAB/DF de 08 de agosto de 2018, 
a qual teve como objeto a análise das empresas SANECON – Saneamento e 
Construção Civil Eireli, Seta Construtora Ltda e Primecon Construtora Ltda, 
provocada pela CPL por meio do evento SEI (11346403) mediante a 
protocolização do Recurso impetrado pela empresa “SANECON – Saneamento 
e Construção Civil Eireli, evento SEI (11342384), protocolado nesta 
Companhia no dia 13/08/2018, peça recursal contestando à análise, realizada 
pela área demandante DIPRO, a qual, resultou na reanalise de sua 
documentação por meio do Despacho SEI-
GDF  CODHAB/PRESI/DIPRO/GEPHAB, de 16 de agosto de 2018, evento SEI 
(11480420), a saber: 

“Após a reanálise da Composições Unitárias de Preços 
da empresa SANECON, foi verificado que os valores do 
"custo unitário" já estavam acrescidos do valor do BDI. 
Assim sendo, os valores da Planilha Orçamentária 
estão em acordo do que é exigido no item nº 6.11 do 
Edital da Concorrência. 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=4021307&id_procedimento_anexado=14161230&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010133&infra_hash=414c9f1e67136123385a9b91ec811016c0f8f21a40688cafdf0922ac417c9a0d


Entretanto solicito que a empresa refaça a Planilha 
utilizando como modelo a que está nos anexos do 
Edital, aprovada por esta Diretoria, com o BDI inserido 
após a soma de todos os itens de serviços, para que 
não acarrete  transtornos na ocasião das medições 
para pagamento e revisões desnecessárias.” 

 Diante do exposto a empresa PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, 
impetrou no dia 22 de agosto de 2018, peça de Contrarrazão evento SEI 
(11803853), quanto à classificação da empresa SANECON – Saneamento e 
Construção Civil Eireli, requerendo a desclassificação por constar erros e 
vícios, bem como, a antecipação de julgamento do resultado da recorrente ora, 
empresa SANECON – Saneamento e Construção Civil Eireli. 

A Comissão Permanente de Licitações e Contratos-CPL, por meio do 

Despacho SEI-GDF  CODHAB/PRESI/CPL de 24 de agosto de 2018, evento SEI 

(11819714), encaminhou o supracitado documento de Contrarrazão da 
empresa PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, para que a Diretoria de Produção 
Habitacional e a Gerência de Provisão Habitacional-DIPRO, se posicionassem 
a respeito das alegações e apontamentos da recorrente, a qual exauriu um 
relatório nº 019/2018/GEPHAB/DIPRO/CODHAB/DF, evento SEI (12020138). 

É importante sinalizar que a lei de licitações, prever a 
possibilidade de realização de diligências (art. 43, §3º), na documentação ou 
em informações que deveriam constar originalmente da proposta. Nesse 
sentido: 

“Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de 
informações que possam ser supridas por meio de diligência, 
facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, desde que não 
resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia 
entre os participantes. (Acórdão 2873/2014 – Plenário)’ 

Compreende então permitir que a empresa ofertante da melhor 
proposta, possa corrigir a planilha apresentada durante o certame. No entanto, 
essa possibilidade não pode resultar em aumento do valor total já registrado 
que serviu de parâmetro comparativo entre os participantes. 

“Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do 
licitante não constitui motivo suficiente para a 
desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser 
ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. 
(Acórdão 1.811/2014 – Plenário)..” 

O Acórdão 226/2018-Plenário destaca que, a administração 
pública deve realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das 
falhas, desde que não fosse alterado o valor global proposto (v.g. Acórdãos 
2546/2015, 1.811/2014 e 187/2014, do Plenário), o que foi realizado pela área 
técnica anotado, por meio da NOTA TÉCNICA Nº 033/2018-
DIPRO/CODHAB/DF de 08 de agosto de 2018. 



A Companhia tem o poder-dever de rever os seus atos, neste 
caso, os que desclassificaram a empresa SANECON – Saneamento e 
Construção Civil Eireli, CNPJ: 07.561.334/0001-83, em primeira analise das 
planilhas, nos termos do art. 53, da Lei nº 9.784/1999 (recepcionada no DF 
pela Lei 2.834/2001). 

A CPL filia-se ao entendimento que, as alegações e 
apontamentos feitos pela empresa PRIMECON CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 
07.945.776/0001-23 em sua Contrarrazão, NÃO PROSPERAM, nem encontram 
amparo na legislação vigente, e suas jurisprudências.  

 Concluímos: 

A CPL em diligencia a planilha e em consonância ao 
entendimento da Gerência de Provisão Habitacional-DIPRO, bem como, em 
conformidade ao disposto no Edital em seu item 6 subitem 6.15.1, mediante 
aos dispositivos legais supracitados, conclui que, a empresa SANECON – 
Saneamento e Construção Civil Eireli, CNPJ: 07.561.334/0001-83, ofertou a 
melhor proposta no valor de R$ 5.868.627,99(cinco milhões e oitocentos e 
sessenta e oito mil seiscentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), 
consagrando-se vencedora da Concorrência 07/2018. 

Por seguinte, a CPL encaminha os autos à autoridade superior 
para caso concorde, homologue o certame, por meio do TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃO evento SEI (12020597), considerando a supracitada empresa 
vencedora, bem como, encaminhe para SECEX providenciar a publicação no 

DODF, GEOF para emissão de Nota de Empenho e DAGES para Contratação, ou se 
caso não, arrazoe.  

Atenciosamente, 

 

Clayton Ferreira Aragão 

Presidente da CPL 

 

 

 


