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CODHAB/DF 
 

Prezado (a) Sr.(a) Presidente 

 

 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO SRP No 028/2018 - CODHAB 

 

 

CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA EPP, empresa 

privada inscrita no CNPJ sob o n.º 38.027.876/0001-02, com sede na SHCGN CLR QD 715 

BL B NR 45 SALA 101, Brasília/DF, CEP: 70.770-512, vem, respeitosamente, perante V. Sa, 

apresentar tempestivamente, a fim de interpor 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

 

contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que julgou habilitada a empresa L.A. 

SCHADLER ENGENHARIA LTDA, nos termos que seguem:  

 

I – DOS FATOS 

 

 Trata-se de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – P.E/SRP N° 028/2018, promovida pela 

CODHAB, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada em 

elaboração de laudos de avaliação de imóveis, com vistas á prévia avaliação, sob 

demanda, dos imóveis comerciais e residenciais, de propriedade da CODHAB, a serem 

destinados à locação e/ou venda. 
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 Ocorre que, após análise da documentação apresentada pelos licitantes, a 

Comissão de Licitação culminou por julgar habilitada a empresa L.A. SCHADLER 

ENGENHARIA LTDA, ignorando as normas contidas no Edital. 

 

II – DAS RAZÕES DA REFORMA 

 

DA CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA INVÁLIDA 

 

 É observado no item 10.2.1, III do Edital a exigibilidade de apresentação de 

Certidão Negativa de Falência datado dos últimos 30 dias, vejamos: 

 

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; 

 

 Apesar de estar claro no Edital a obrigatoriedade da Certidão estar dentro de 30 

dias de sua emissão, a L.A. SCHADLER ENGENHARIA LTDA apresentou Certidão 

emitida a mais de 30 dias, não realizando a atualização da Certidão no SICAF não 

cumprindo assim com uma exigência expressa do Edital de Convocação, estando 

assim sua documentação incompleta: 

 

 Pautando-se que o Edital é a lei interna da licitação e que a lei não contém 

palavras desnecessárias e nem exigências inúteis, sob pena de gerar instabilidade 

jurídica entre os licitantes. Admitir a habilitação da empresa sem ter apresentado a 

Certidão Negativa de Falência dentro do prazo de validade, fere o Princípio da 
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Vinculação ao Edital, bem como com a ausência da referida certidão a Empresa não 

comprovou sua aptidão econômica para o certame. 

 

 Assim, tendo em vista que a empresa L.A. SCHADLER ENGENHARIA LTDA 

não comprovou sua regularidade econômica, conforme exigido pelo Edital, a licitante deve 

ser INABILITADA, observando-se assim as normas licitatórias. 

 

IV – DO PEDIDO. 

 

Com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se o 

provimento do presente recurso, com efeito para que seja a empresa L.A. SCHADLER 

ENGENHARIA LTDA devidamente INABILITADA, uma vez que sua proposta 

encontra-se faltante de documentos. 

 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de 

Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça 

este subir, devidamente informado, à autoridade superior. 

 

Pelo que PEDE DEFERIMENTO, 

 

 

Brasília/DF, 29 de novembro de 2018.  

 

 

CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA EPP 


