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PROCESSO: 00392.00004283/2018-85. 

 

LICITAÇÃO: 

 

CONCORRÊNCIA N.º 015/2018. 

OBJETO: Objeto é a execução de 66 casas sobrepostas (132 unidades 

habitacionais) de interesse social na Quadra 209 do Sol Nascente Trecho 

II, em Ceilândia de acordo com os projetos técnicos, especificações, 

serviços e orçamento, contidos no Anexo X, XI e XII, em atendimento à 

política habitacional do Governo do Distrito Federal. 

ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO. 

INTERESSADO: CODHAB. 

 

  Senhor Diretor Presidente, 

 A sessão de abertura da Concorrência Pública em 13/12/2018, 

com início às 10h15min, ocasião em que se credenciaram as seguintes 

licitantes: 

EMPRESAS PRESENTES 

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE CPF 

GRUPO RCS  08.220.952.0001/22 YURI SAD TANUS 703.654.821-53 

VITAL 

ENGENHARIA 

LTDA 

17.863.345/0001-71 ALAN JOSÉ 007.499.481-67 

CONSTRUTORA 

IPÊ LTDA 
01.651.769/0001-32 DORA ANE 042.648.446-06 

 
Retificação deste apontamento: 
 
Onde sê lê: 
 
Preliminarmente cabe lembrar que esta comissão está ciente desse 

recurso, e que o mesmo fora protocolado em 14/01/2019 ás 12h05min e por 
esse motivo está intempestivo e que o prazo para recurso era após a publicação 
de resultado no ‘DODF’ que fora o prazo de três dias, 09/01/2019 á 11/01/2019, 
mas por consideração ao Sr. Licitante responderemos aos apontamentos da 
empresa a saber: 
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A recorrente fez constar em sua peça: 

 
 

Cabe esclarecer que a concorrência foi realizada no modo inversão de 
fases e nesse tipo de licitação só há uma fase recursal conforme § 1° e caput do 
art. 70 do nosso regulamento interno RILC em consonância com a Lei n° 
13.303/16. O qual entrou em vigor pela Resolução SEl-GDF n° 228/2018 de 28 de 
junho de 2018. 

 
Leia-se: 
 
Preliminarmente cabe lembrar que esta comissão está ciente desse 

recurso, e que o mesmo fora protocolado em 14/01/2019 ás 12h05min e por 
esse motivo está TEMPESTIVO conforme § 1°, 4º e caput do art. 70 do nosso 
regulamento interno RILC em consonância com a Lei n° 13.303/16. O qual 
entrou em vigor pela Resolução SEl-GDF n° 228/2018 de 28 de junho de 2018. 

 
Conforme publicação, a saber: 
 

AVISO DE RESULTADO DA CONCORRÊNCIA Nº 015/2018 

A Comissão Permanente de Licitação - CPL - CODHAB/DF, no uso de suas atribuições, torna público 

o Resultado da CONCORRÊNCIA Nº 015/2018 - Processo nº 00392-00004283/2018-85 cujo objeto 

é a : execução de 66 casas sobrepostas (132 unidades habitacionais) de interesse social na Quadra 209 
do Sol Nascente Trecho II, em Ceilândia de acordo com os projetos técnicos, especificações, serviços 

e orçamento, em atendimento à Política Habitacional do Governo do Distrito Federal, no qual se 

sagrou vencedora a empresa RCS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 08.220.952/0001-22, com o valor 
total de R$ 9.411.996,88 (nove milhões, quatrocentos e onze mil, novecentos e noventa e seis reais 

e oitenta e oito centavos). O prazo para RECURSO é de 3 (três) dias úteis, CONTRARRAZÕES 

é de 3 (três) úteis, conforme o item 26.1 do Edital, encontra-se disponíveis no sitio 
http://www.codhab.df.gov.br/pagina, as documentações das empresas para consulta dos interessados. 

Brasília/DF, 07 de janeiro de 2019. 

CLAYLTON FERREIRA ARAGÃO 
Presidente da Comissão 

 
Salientamos que tal retificação se faz necessário, devido a um 

imprevisto no setor de publicação desta companhia, que era para publicar a 
supracitada matéria no dia 08/01/2019. 

 
O presente certame está em conformidade com o art. 47 e 51 do 

REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DA 
CODHAB/DF- RILC/CODHAB em consonância a Lei nº 13.303/16, o qual entrou 
em vigor pela Resolução SEI-GDF n.º 228/2018, de 28 de junho de 2018, 
disponível no endereço eletrônico http://www.codhab.df.gov.br, e no que 
couberem os dispositivos relacionados a seguir: Lei Complementar nº 

http://www.codhab.df.gov.br/
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123/2006 e Complementar nº 147/2014, Lei Distrital nº 4.611/2011, Decreto nº 
35.592/2014 e Decretos Distritais nos 26.851/2006, 33.243/2011, 34.458/2013, 
38.934/2018, 36.825/2015 e alterações posteriores e bem como as demais 
normas pertinentes aplicáveis ao objeto, observadas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos com base no art. 
32 §2º do RILC/CODHAB em consonância a Lei nº 13.303/16/CODHAB. 

 
A recorrente fez constar em sua peça: 
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Insta informar que a lei complementar 123 é regida pela lei 4.611/2011 e 

o que prevalece é a lei, inclusive fomos notificados que muitas empresas 
estavam se beneficiando como EPP indevidamente, pois o limite é 2.400.000,00 
e por esse motivo, a empresa VITAL foi desclassificada na abertura do certame 
conforme registro em ata, por ter faturado no mesmo ano R$ 3.094.135,08. 
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A recorrente fez constar em sua peça: 

 

 



 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                                     CONCORRÊNCIA No 15/2018 – CODHAB/DF 

 

 
 

Em diligencia ao instrumento convocatório, constatamos que a citação 
da exigência conforme alega a recorrente quanto “à apresentação da Certidão 
de Registro e Quitação (CRQ) dos engenheiros, conforme solicitado no item 10.1 
do Projeto Básico do Edital, nem tão pouco a Certidão Acervo Técnico (CAT) dos 
atestados considerados para habilitação, conforme apresentados em Nota 
Técnico (anexo), Item 10.2 solicitado no Projeto Básico do referido edital.”, não 
condiz com as redações constantes no edital publicado por esta companhia a 
saber: 

 
10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA (item do Edital) 

 
10.1 O critério de julgamento será o de menor PREÇO UNITÁRIO. 

10.1.1 Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento 
técnico específico na área de competência cabível, através de parecer técnico que 
integrará o processo. 

10.2 Será desclassificada a proposta do licitante que não apresentar a Declaração de 
Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de 
setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 
10.3 Também será desclassificada a proposta que: 

10.3.1 Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 
10.3.2 Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital; 
10.3.3 Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico; 
10.3.4 Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos 
demais licitantes; 
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10.3.5 Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da 
Planilha Orçamentária elaborada pelo órgão, ressalvadas as hipóteses admitidas no subitem 
abaixo; 
10.3.6 Apresentar custos unitários superiores à média de seus correspondentes no Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido e divulgado, 
na internet, pela Caixa Econômica Federal e IBGE, ou, no caso de obras e serviços rodoviários, 
à tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias - SICRO, excetuados os itens 
caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de 
construção civil (artigo 3º do Decreto 7.983, de 2013), ressalvadas as hipóteses a seguir 
admitidas; 

10.3.6.1 Serão admitidos custos unitários superiores à mediana do SINAPI ou SICRO, 
desde que o preço TOTAL e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-
financeiro do contrato, já computado o percentual de BDI, fique igual ou abaixo do valor 
calculado a partir do sistema de referência utilizado. 
10.3.6.2 Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório 
técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão 
gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma 
físico-financeiro exceder o limite fixado no subitem acima, sem prejuízo da avaliação dos 
órgãos de controle interno e externo. 

10.3.7 Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 
10.3.8 Apresentar preços manifestamente inexequíveis, 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;  

10.3.8.1 Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor TOTAL 
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 
do valor orçado pela Administração, ou 
b) Valor orçado pela Administração. 

10.3.8.2 Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias úteis para 
comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do 
artigo 68, do RILC/CODHAB em conformidade ao §2ºdo art. 56 da Lei n° 13.303/2016, sob 
pena de desclassificação. 

10.3.9 Apresentar, na composição de seus preços: 
10.3.9.1 Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossímil; 
10.3.9.2 Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 
10.3.9.3 Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para 
compor a unidade dos serviços. 
10.3.9.4 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na 
forma do conforme parâmetros do artigo 68, do RILC/CODHAB em conformidade ao §2ºdo 
art. 56 da Lei n° 13.303/2016, sob pena de desclassificação. 

10.4 Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos 
itens acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços 
propostos. 
10.5 Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou 
empresa de pequeno porte (EPP), que faça jus ao tratamento diferenciado, será observado o 
disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo art. 21 da 
Lei Distrital 4.611, de 2011: 
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10.5.1 A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes 
ME/EPP/COOP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta 
classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP/COOP. 
10.5.2 As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas 
com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado será notificado para, 
se desejar, apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo 
da primeira colocada. 

10.5.2.1 A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras 
deste Edital, em sessão pública, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da Ata 
ou da intimação do licitante. 

10.5.3 Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes 
ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos 
subitens anteriores. 
10.5.4 Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no 
referido intervalo de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes 
primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 
10.5.5 Classificada a proposta ou lance vencedor durante a etapa de julgamento, a 
Contratante deverá negociar condições mais vantajosas com a licitante responsável pelo 
lance. 
10.5.6 Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta 
apresentada, a ME/EPP/COOP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não 
havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda 
não ME existindo/EPP/COOP participante, permanecerá a classificação inicial. 

10.6 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 
conforme parâmetros do artigo 41, do RILC/CODHAB em conformidade ao art. 55 da Lei n° 
13.303/2016, sob pena de desclassificação, assegurando-se a seguinte ordem de preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços: 

I. Apresentação de nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de 
julgamento; 
II. Prévia avaliação de desempenho contratual das licitantes, desde que exista sistema 
objetivo de avaliação instituído; 
III. Critérios de preferência dispostos no art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991 e conforme 
parâmetros do artigo 41, do RILC/CODHAB em conformidade ao art. 55 da Lei n° 13.303/2016, 
sob pena de desclassificação, assegurando preferência aos bens e serviços: 

a) produzidos no País; 
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País. 

IV. Sorteio 
10.6.1 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o 
qual os licitantes serão convocados. 

10.6.1.1 O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes 
empatados, sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será 
retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se 
as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todos os licitantes então empatados. 
10.6.1.2 Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam todas 
as convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências. 

10.7 Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do 
menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, que faça jus ao tratamento 
diferenciado, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da 
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documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

10.7.1 A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser 
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência 
na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 
10.7.2 O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da 
fase de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do 
prazo da fase recursal. 
10.7.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas conforme parâmetros do arts. 5º, e 
148 a 155 do RILC/CODHAB em conformidade ao artigo 83 da Lei n° 13.303, de 2016, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
ou revogar a licitação. 

10.8 A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em 
que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 

 
10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (item do Projeto Básico) 

 
Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:  
10.1 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.  

 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.  

 O(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa deverão possuir vínculo com a 
proponente no momento da contratação;  

10.2 Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, para cada 
especialidade constante nos Anexo XII (Orçamento) e Anexo XI (Projetos), 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 - Execução de 
Edificação pública, institucional, comercial, industrial ou residencial - compatível em 
características e quantidades com o objeto da licitação. (Decisão 100/2018-TCDF)  

10.2.1 Os responsáveis técnicos acima elencados deverão pertencer ao quadro 
permanente do licitante, na data prevista para entrega das propostas, 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.  

10.2.2 No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem 
poderão ser substituídos, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 
substituição seja aprovada pela CODHAB.  

10.2.3 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.  

10.3 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 - execução de edificação pública, 
institucional, comercial, industrial ou residencial - aceitando-se o somatório de atestados desde 
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que os serviços que lhe deram origem tenham sido EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 
No 15/2018 – CODHAB/DF SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 70.306-918 
CPL: (61) 3214-1830 www.codhab.df.gov.br prestados em concomitância de períodos, 
conforme Decisão TCDF nº 1755/2017 e Decisão TCDF 347/2017, IIIB. 

 

 

A Empresa RCS TECNOLOGIA apresentou a certidão de registro e quitação 
CREA-DF n° 19243/2018-INT, razão social RCS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 
08.220.952/0001-22 e seus respectivos responsáveis técnicos, conforme 
alínea a) “Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus 
responsáveis técnicos na presente data” ART e CAT, que fora analisado pela 
área técnica conforme NOTA TÉCNICA N° 001/2019-DIPRO/CODHAB/DF pelo 
engenheiro Sr. Agostinho Tosto Neto, que afirmou em nota que a 
documentação, ART e CAT condizem com o que é exigido quanto na parte 
técnica e quanto em EDITAL. 

 

Insta esclarecer que a mesma se declarou como Limitada e não faz uso 
do benefício como EPP. 
  

A CPL em diligencia ao setor demandante solicitou uma reanálise na 
documentação da empresa RCS TECNOLOGIA no intuito de sanar os 
questionamentos feitos por e-mail, da empresa VITAL ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 17.863.345/0001-71, onde o engenheiro Sr. Agostinho Tosto Neto, 
reafirmou que a documentação apresentada está condizente com o exigido no 
instrumento convocatório, a saber: 
 

“Aos cuidados da CPL CODHAB, 
 
Conforme conversado por telefone com o Sr Clayton (Presidente CPL) segue e-mail 
formalizando questionamentos a respeito da decisão do recurso (anexo) onde enfatizamos que 
não encontramos nos autos do processo a Certidão de Registro e Quitação (CRQ) dos 
engenheiros, conforme solicitado no item 10.1 do Projeto Básico do Edital, nem tão pouco a 
Certidão Acervo Técnico (CAT) dos atestados considerados para habilitação, conforme 
apresentados em Nota Técnico (anexo), Item 10.2 solicitado no Projeto Básico do referido 
edital. 
Aguardamos esclarecimentos a respeito da analise citada acima. 
Favor acusar recebimento deste e-mail. 
 

DESCRIÇÃO UNID. 
Área de 

Construção 
50% A APRESENTAR 

Grupo 01 - Execução de Edificação pública, 

institucional, comercial, industrial ou residencial.  m² 2.246,64 50% - 1.123,32 m² 

Grupo 02 - Execução de Edificação pública, 

institucional, comercial, industrial ou residencial.  m² 2.792,46 50% - 1.396,23 m² 

Grupo 03 - Execução de Edificação pública, 

institucional, comercial, industrial ou residencial.  m² 2.986,72 50% - 1.493,96 m² 
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Att., 
 

Alexandre J. Rodrigues 
Diretor Técnico 
CREA 22560/D-DF 
--Lorymer Almeida 
Crea 10.620/D – DF 
ENGº. Civil / ENGº. Seg. do Trabalho 
VITAL ENGENHARIA 
www.vitalengenharia.com.br” 
 
 

DA REANALISE DA ÁREA DEMANDANTE; 
 
 Pergunta: Não encontramos nos autos do processo a Certidão de Registro e 
Quitação (CRQ) dos engenheiros, conforme solicitado no item 10.1 do Projeto 
Básico do Edital. 
Resposta: O item 10.1 do Projeto Básico do Edital diz: 
10.1. 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.  

 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.  

 O(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa deverão possuir vínculo com a proponente no momento da 

contratação.  

Portanto, o citado item não exige a apresentação da Certidão de Registro e 
Quitação dos engenheiros responsáveis.  
 
Pergunta: Certidão de Acervo Técnico (CAT) dos atestados considerados para 
habilitação. 
 
Resposta: A Certidão de Acervo Técnico (CAT) faz parte do Contrato nº 
166/2016/3800 celebrado entre a RCS Tecnologia Ltda e a Telebrás – 
Telecomunicações Brasileiras S.A, apresentado na documentação da empresa 
vencedora da licitação.  
 
 

A título de informação a certidão de acervo da empresa RCS 
TECNOLOGIA condiz com o nº 0166/2016/3800 celebradas com a empresa 
Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRAS, onde supre a quantidade 
exigida no item 10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (item do Projeto Básico) no quantitativo de 

50% - 1.493,96 m², a saber: 
 
 

         
Processo 00392 - 
00004283/2018-85        

Profissional Empresa Serviço Contratante Endereço da Quantida CAT ART ART 

http://www.vitalengenharia.com.br/
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(Atestado) Obra 

(Atestado) 
de (m²) (Atestado) 

Rodrigo da 
Costa Silva 

RCS 
Tecnologia 

Ltda 

Obras Cívis - 
Reforma 

ANEEL - Agência 
Nacional de 

Energia Elétrica 

SGAN 603 - 
Bloco I                      

Asa Norte - 
Brasília/DF 

* 
7201700

00916 

72016
00014

58   
72016
00241

12 

720160001
458   

720160024
112 

James 
Andrade da 

Silva 

RCS 
Tecnologia 

Ltda 

Instalações 
elétricas e 
mecânicas 

(Ar 
condicionado, 

ventilação 
mecânica, No-
breaks,CFTV, 
automação  

predial, SPDA, 
sistema de 

aterramento e 
iluminação, 
detecção e 
combate a 
incêndio, 

quadros de 
distribuição 
de energia). 

Banco 
Cooperativo do 

Brasil S/A - 
BANCOOB 

SIG Quadra 
06 Lotes 

2070 e 2080 
Brasília/DF 

* 
7201400

00449 
13887 
/ 2008 

13887/2008 

Rodrigo da 
Costa Silva 

RCS 
Tecnologia 

Ltda 

Reforma da 
agência JK, 
reforma do 

forro, 
mudança de 

lay-out. 

Banco de Brasília - 
BRB 

SCN Quadra 
01 Bloco C        
Módulo B - 

Edifício 
Brasília 

Trade Center 
- Brasília/DF 

* 
7201700

00323 

72015
00315

55   
72016
00531

46 

720150031
560  

720150031
557  

720150031
555 

James 
Andrade da 

Silva 

RCS 
Tecnologia 

Ltda 

Execução de 
Subestação 
de Energia 

Elétrica, 
Barramentos 

Blindados, 
Sistemas de 
Aterramento, 
SPDA, Painel 
Eétrico, No-

break e Rede 
Elétrica BT 

GBT S.A 
Concessionária de 

Infra-Estrutura 
Predial e Serviços 

TI 

Parque 
Tecnológico 

Capital 
Digital Lote 
03 - Cidade 

Digital  
Brasília/DF 

* 
7201400

00413 

72012
00031

66 

720120003
166 

James 
Andrade da 

Silva 

RCS 
Tecnologia 

Ltda 

Elaboração de 
projetos 

executivos, 
SPDA, 

serviços 
elétricos 

(instalação de 

Conselho Nacional 
de Justiça - CNJ 

SEPN 514 
Lotes 6 e 7              

Blocos A e B 
- Brasília/DF  

* 
7201700

01492 

72017
00778

11    
72017
00778

52   
72017

720150069
173  

720150065
320   

720160024
101  

720160079
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tomadas, 

luminárias, 
quadros de 

energia), rede 
lógica, 

detecção e 
alarme de 
incêndio. 

00778
73 

793 
720160079

794  
720160024

103 

Rodrigo da 
Costa Silva 

RCS 
Tecnologia 

Ltda 

Execução 
serviços 

Instalações 
Elétricas 

Especiais na 
obra de 

Reforma no 
Complexo 
Central de 
Tecnologia 

(CCT/DF) no 
Ed. Sede IV 

G.C.E S/A 

 STN 716 
Conjunto C             

Edifício Sede 
IV - Asa 
Norte  

Brasília/DF 

* 
7201300

00061 
6895 
/2009 

6895 / 2009 

Hugo Melo 
Lima 

RCS 
Tecnologia 

Ltda 

Execução de 
serviços de 
adaptação 

em edificação 
compreenden

do: 
instalações 
elétricas, de 

rede , 
divisórias , 

pintura, 
instalações 

hidrossanitári
as 

Ministério Público 
do Distrito Federal 

e Territórios - 
MPDFT 

SIG Quadra 
01 Lote 985 

/1055   
Salas 203 a 

205                                     
Edifício 

Empresarial 
Parque 

Brasília - 
Brasília/DF 

* 
7201500

01134 

72014
00537

91     
72015
00134

40 

720140052
892  

720140053
791  

720150013
439  

720150013
440 

Hugo Melo 
Lima 

RCS 
Tecnologia 

Ltda 

Lançamentos 
de Fibras 

Óticas 

Tribunal de 
Contas do Distrito 

Federal - TCDF 

Praça do 
Buriti                      

Edifício 
Presidente 

Costa e Silva 

* 
7201600

00431 

72015
00172

59 
* 

Luiz 
Albuquerque 

Ribeiro Junior 

RCS 
Tecnologia 

Ltda 

Adequação 
de 

infraestrutura 
elétrica, de 

dados e voz, 
ar 

condicionado 
e cívil. 

Confederação 
Nacional das 

Cooperativas do 
SICOOB Ltda 

SIG Quadra 
06 Lote 2080         
Torre II - 3º 

andar            
Brasília/DF 

* 
7201400

00983 

72014
00109

04 

720120022
840  

720120022
837  

720120022
834   

Luiz 
Albuquerque 

Ribeiro Junior 

RCS 
Tecnologia 

Ltda 

Sistema de 
Controle de 

Acesso e 
Sistema  de 
Supervisão e 
Controle de 

Confederação 
Nacional das 

Cooperativas do 
SICOOB Ltda 

     SIG 
Quadra 06                        
Lote 2070, 

2080 e 2080                         
Brasília - DF 

* 
7201400

00845 

72012
00618

56 

720120061
953 

720120061
845 

720120061
856 
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Utilidades - 

projeto, 
fornecimento, 

instalação, 
partida, 

treinamento, 
operação 

assistida e 
manutenção. 

Rodrigo da 
Costa Silva 

RCS 
Tecnologia 

Ltda 

Instalação de 
infra estrutura 

elétrica, de 
dados e voz, 

ar 
condicionado 

e cívil 

Confederação 
Nacional das 

Cooperativas do 
SICOOB Ltda 

       SIG 
Quadra 06 
Lote 2080                                  

Torre II - 3º 
andar              

Brasília/DF 

* 
7201400

00985 

72014
00109

08 

720120022
840  

720120022
837  

720120022
834 

Hugo Melo 
Lima 

RCS 
Tecnologia 

Ltda 

Execução de 
obras de 

construção de 
infraestrutura 
e instalações 
de acesso - 
GATEWAYS 

Telecomunicaçõe
s Brasileiras S/A  

TELEBRAS 

3º Batalhão 
de Aviação 
do Exército 

BAVEX - 
Campo 

Grande/MS 

1.640,00 

Contrato 
nº 

166/201
6/3800 

13201
70124

791  
13201
70125

100  
13201
70124

876 

132017012
4791  

132017012
5100  

132017012
4876 

Hugo Melo 
Lima 

RCS 
Tecnologia 

Ltda 

Execução - 
Edificação 
alvenaria 

Telecomunicaçõe
s Brasileiras S/A  

TELEBRAS 

Av. Tenente 
Frederico 

Gustavo dos 
Santos                                          

São 
Cristovão - 

BA 

* 
Não 

apresent
ou 

BA 
20170
14128

6                        

* 

Hugo Melo 
Lima 

RCS 
Tecnologia 

Ltda 

Execução - 
Edificação 
alvenaria 

Telecomunicaçõe
s Brasileiras S/A  

TELEBRAS 

Av. Tenente 
Frederico 

Gustavo dos 
Santos                                          

São 
Cristovão - 

BA 

* 
Não 

apresent
ou 

BA 
20180
02112

7 

* 

Hugo Melo 
Lima 

RCS 
Tecnologia 

Ltda 
* 

Telecomunicaçõe
s Brasileiras S/A  

TELEBRAS 

Av. 
Deputado 
Diomicio 

Freitas, s/n 
Florianópolis

/SC 

* 
Não 

apresent
ou 

62463
19-1           

64189
32-6 

* 

Hugo Melo 
Lima 

RCS 
Tecnologia 

Ltda 
* 

Telecomunicaçõe
s Brasileiras S/A  

TELEBRAS 

Av. Wilson 
Paes de 

Barros nº 
300 Campo 
Grande/MS 

* 
Não 

apresent
ou 

13201
70055

102  
13201
70130

100 

* 
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TOTAL 2.745,30 

   

 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 
Forte nessas razões indefiro o recurso administrativo impetrado pela 

empresa VITAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – ME. 
 

CLAYLTON FERREIRA ARAGÃO 

Presidente/CPL 

De acordo, 

RENATO CARDOSO BEZERRA 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 


