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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 

CONSTRUTOR 

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

 

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: 

 
A recorrente fez constar em sua peça: 
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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. 

 
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 
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: 
 

 
 

http://www.codhab.df.gov.br/
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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 notificado 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 

 

 
 

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, 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. 
  

CONCLUSÂO 
 

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 


