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A CODHAB 

Companhia de desenvolvimento habitacional do Distrito Federal 

Comissão Permanente de Licitação 

 

Luciano Andrey Schädler, Engenheiro Civil, Perito de engenharia, 

representante legal da empresa L.A. SCHÄDLER, venho, por meio 

deste, mui respeitosamente, apresentar:  

 

 

RESPOSTAS DILIGÊNCIA 

Foi solicitado pela cpl CODHAB, em 23 de Novembro de 2018: 

 

Prezado Senhor, 
O resultado da análise da documentação de habilitação da empresa classificada 

em 1º Lugar no Pregão Eletrônico SRP No. 028/2018 – CODHAB apresentou dúvidas com 
o que foi exigido no edital, desta se faz necessárias diligências a respeito das tais, a 
saber: 
Antes, porém, reproduzimos trechos do Edital, de interesse para nossa análise: 
10.2. Para habilitar-se, as empresas deverão estar devidamente cadastradas e 
habilitadas parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF e apresentar a documentação complementar solicitada ou aquela relacionada no 
Item 10.2.1 deste Edital. 
 
a) A habilitação fica condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem 
como da validade dos documentos cadastrais e de habilitação parcial por meio de 
consulta “on-line” ao SICAF, no ato da abertura do certame, que será impressa sob forma 
de “Declaração de Situação”, que instruirá o processo, nos termos da Lei 13.303/2016, e 
no que couber, artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93, do artigo 3º do Decreto n.º 3.722/2001 e 
da instrução Normativa MARE n.º 5 de 21/07/95, republicada no DOU do dia 19/04/96; 
 
10.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os 
seguintes documentos: 
(...) 
III - Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei 
nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos 
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser 
apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores; 
(...) 
10.9. A empresa que não incluir a documentação de habilitação em campo próprio 
disponibilizado pelo sistema ou encaminhar para o endereço  
eletrônico: licitacoes@codhab.df.gov.br, em caso de indisponibilidade do primeiro, 
quando solicitado pelo (a) pregoeiro (a), ou que não enviar sua proposta de preço, bem 
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como a documentação de habilitação no prazo estabelecido neste Edital será inabilitada 
e estará sujeita às penalidades previstas no Decreto 26.851/2006 e alterações 
posteriores. 
Analisando a Certidão Negativa Judicial Específica de FALÊNCIAS E CONCORDATAS; 
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, verificamos que encontra-
se datada de 16 de outubro do ano de 2018, ou seja, há mais de 30 dias da data de 
realização da licitação, contrariando o disposto no Item III acima, do Edital. 
Item 10.2.4 - item VIII -  "b" 
"VIII – Comprovação de aptidão, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de 
Capacidade Técnica, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, para a qual a empresa tenha desempenhado atividade pertinente e 
compatível  em características e prazos com o objeto desta licitação:  
 
a) Comprovar a capacidade técnico-profissional por meio da apresentação da Certidão 
de Acervo Técnico (CAT) do profissional, expedida pelo CREA/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, que demonstre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART, que demonstre a aptidão para desempenho de 
atividade pertinente para cada tipo de serviço executado serviços técnicos de 
levantamentos topográficos compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação. 
 
b) Os atestados deverão estar devidamente em conformidade com o item 4 e 5 do Anexo 
I deste edital. (grifo nosso)"  
 
 
Item 10.2.4 - Item IX - "b" 
"IX – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios. 
b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral 
(LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das 
seguintes fórmulas: (...)" 
em consulta constatamos que o item quo o patrimônio líquido não é equivalente ao 
exigido em edital de 10%, a saber: 
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 35.760,35 R$ 124.545,45 

10.2.3    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) 
lote(s) cotado(s) constante do Anexo I, que deverá recair sobre o montante dos 
lotes que pretenda concorrer. 

 

TERMO DE REFERENCIA 

"4.1.3. Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica, de direito público 
ou privado, devidamente registrado no CREA e/ou/ CAU. 
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Indicação, do(s) profissional (is) de nível superior que executará(am) os serviços de 
elaboração de laudos, contendo nome completo, título profissional de nível superior, 
registro no CRIA e/ou/CAU e natureza da relação profissional com a empresa licitante 
(sócio, empregado ou subcontratado, etc.; " 
"4.1.6. Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado e alterações contratuais vigentes, com definição clara do representante legal 
e que deverá contemplar prestação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura e/ou 
Agronomia ou juntar prestação de documento do CREA e/ou CAU onde conste que a 
empresa está habilitada à prestação dos serviços nas atividades de avaliação de 
imóveis; " 
 
"4.1.7. Certidão de Registro junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia e/ou CAU de Conselho de Arquitetura e Urbanismo, da pessoa jurídica e dos 
profissionais que componham o quadro técnico, cujos nomes não constem na certidão 
da pessoa jurídicas; 
Declaração assinada pela contratada e por todos os técnicos que se comprometem a 
participar da execução dos serviços. " 

 

Em suma, os pedidos da cpl são relativos à: 

1 - Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial; 

2 - Qualificação técnica; 

3 - Qualificação econômico-financeira. 

 

Em relação ao primeiro pedido, o Decreto 84.702/80, a saber: 

“Art. 1° A prova de quitação ou de regularidade de situação, perante a 

Administração Federal, Direta e Indireta e Fundações instituídas ou mantidas pela 

União, relativa a tributos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, anuidades e outros ônus devidos a órgãos e 

entidades encarregados da fiscalização do exercício profissional, far-se-á por 

meio de certidão ou comprovante de pagamento observado o disposto neste 

Decreto”. 

“Art. 3° A certidão e o comprovante de pagamento serão aceitos como prova de 

quitação pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição, 

independentemente de neles constar prazo menor de validade”. (grifei) 

E ainda a LC 123 que permite a juntada posterior de documentos em se tratando de 

micro ou pequena empresa. 

Por isso estamos encaminhando a certidão negativa de falência, concordata, 

recuperação judicial e recuperação extra judicial. 
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Sobre a qualificação técnica, o edital do PE SRP 28/2018 solicitava acervo de 

“levantamento topográfico” por erro de redação. Na licitação PE SRP 23/2018, o 

objeto era de levantamento topográfico. Entretanto a própria licitante mais tarde, 

informou em errata o objeto correto, quer seja, avaliação de imóveis. Nesse quesito 

nossa empresa atendeu a solicitação, pois o acervo juntado comprova capacidade 

para tal. E, como o objeto a ser contratado é por registro de preços, não há que se 

comparar as quantidades, já que a demanda total, se ocorrer, não será de uma única 

vez. 

 
Sobre a declaração dos profissionais responsáveis pela elaboração dos laudos o 

edital a exigia somente após o contrato: 

 
Declaração assinada pela contratada e por todos os técnicos que se comprometem 

a participar da execução dos serviços. (grifei) 

Não há como interpretar de outra forma. 

 

Em se tratando do ato constitutivo, o objeto social da empresa é: serviços de 

engenharia, o que engloba também a atividade de elaboração de laudos de avaliação. 

Tanto que a empresa já prestou serviço à diversas entidades, sempre com emissão 

de nota fiscal. Inclusive, o atestado que foi juntado para habilitação decorre de 

contratação com o CREA/PR por meio de licitação. 
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Sobre a qualificação econômico financeira, a comprovação de capital social ou 

patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado de contratação era 

somente para empresas que apresentassem índices menor ou igual a 1,0 (um). E 

nossos índices são maiores que 20. 

Vejamos o balanço patrimonial que consta no SICAF: 

 
O ativo circulante é de R$130.884,69, enquanto o passivo circulante é de R$ 

6.339,69. 

 

 

Em relaçao ao recurso interposto pelas outras duas participantes: 

 

 

BBC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 07.827.022/0001-79 
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1 DA PESQUISA DE PREÇO DE MERCADO. DA INEXEQUIBILIDADE DA 

PROPOSTA OFERTADA. 

 

Em relação ao preço ofertado, a L.A. SCHÄDLER tem convicção da exequibilidade 

do valor proposto.  

 

Alerta para o fato ainda, que, tem ciência do desconto de 17 a 46% dos subitens 7.2 

e 7.3 do edital. Logo, trabalhamos com hipótese não de R$ 151,00, mas de R$ 81,54 

por laudo. O preço de R$ 81,54 é possível devido ao montante de laudos a serem 

contratados. 

 

É obrigação de todos os participantes fiscalizarem a aplicação do referido desconto, 

inclusive remetendo ao ministério público a não aplicação do mesmo. A simples não 

previsão dessa cláusula no contrato já constitui motivo para denúncia aos mais 

diversos órgãos de fiscalização, eis que caracteriza vício insanável digno de anulação 

de todo procedimento licitatório. 

 

2 DO NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITOS DO EDITAL 

 

2.1 – Suposta ausência de contrato social e alterações 

Consta no SICAF. 

 

4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - 2.2 – Não apresentação de 2 (dois) 

profissionais 

 

Irrelevante. A vencedora, se contratada for utilizará tantos profissionais quantos 

forem necessários ao cumprimento satisfatório do objeto. 

 

2.3 – Índices Financeiros 

 

Os índices podem e devem ser calculados a partir do balanço patrimonial.  
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A ASSET PATRIMONIAL E INFORMÁTICA LTDA, Pessoa Jurídica de 

Direito Privado, inscrita no CNPJ n.º 73.849.069/0001-68  

 

Basicamente questionou a exequibilidade da proposta. Citou doutrina de Marçal 

Justen Filho, e, de forma superficial entrou no mérito do cálculo da exequibilidade 

de proposta baseada no art. 48 da Lei de Licitações, n. 8.666/93. 

 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com 

preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que 

não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 

com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas 

necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 

 

A lei cita: “condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório”.  

Pois bem, em relação ao preço ofertado, a L.A. SCHÄDLER tem convicção da 

exequibilidade do valor ofertado. Se trata de prestação de serviços que envolve tão 

somente 2 engenheiros civis. Assim sendo, não há insumos como materiais de 

construção, equipamentos especiais, etc.  

Quaisquer tentativas de aferição dos respectivos valores levarão em conta apenas o 

custo com dois profissionais. Sendo um deles o proprietário da empresa, esse custo 

cai pela metade.  

Alertamos para o fato ainda, que, temos ciência do desconto de 17 a 46% dos 

subitens 7.2 e 7.3 do edital. Logo, trabalhamos com hipótese não de R$ 151,00, mas 

de R$ 81,54 por laudo. O preço de R$ 81,54 é possível devido ao montante de laudos 

a serem contratados. 

É obrigação de todos os participantes fiscalizarem a aplicação do referido desconto, 

inclusive remetendo ao ministério público a não aplicação do mesmo. A simples não 

previsão dessa cláusula no contrato já constitui motivo para denúncia aos mais 

diversos órgãos de fiscalização e controle, eis que caracteriza vício insanável digno 

de anulação de todo procedimento licitatório. 
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Estamos a disposição para demais esclarecimentos e ansiosos pela contratação para 

execução do objeto e, asseguramos que a empresa possui capacidade e seriedade em 

relação ao trato com a coisa pública. 

 

 

 

 

Cascavel/PR, 08 de Dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luciano Andrey Schädler 

Engenheiro Civil - CREA-PR 29.232/D 

Perito de Engenharia Civil 

Representante Legal L.A SCHADLER ENGENHARIA ME 

 

  

 

 


