
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

RECURSO : 

A(o) Ilustríssimo(a) Senhor(a) Presidente da Comissão de Especial de Licitação da COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 70.036-918.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018

Prezado(a) Senhor(a),
A empresa, ELEMENTHAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com a razão social de EPP (EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE), doravante simplesmente designada RECORRENTE, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº. 
19.425.460/0001-90, estabelecida à cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, por seu 
representante legal infra assinado, tempestivamente, com fulcro na alínea “a”, do inciso I, do art. 109, da 
Lei nº 8666/93, vem à presença de Vossa Senhoria, interpor:
RECURSO ADMINISTRATIVO
Contra razão da decisão que classificou e habilitou a empresa PROJECON - PROJETOS E CONSTRUCOES 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.765.850/0001-20, designada RECORRIDA, pelas razões fáticas, técnicas e 
jurídicas a seguir delineadas:
I – CONDIÇÕES INICIAIS:
Ilustre Presidente da Comissão Especial de Licitação da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL.
O respeitável julgamento das contrarrazões interposto recai neste momento para sua responsabilidade, o 
qual a empresa recorrente confia na lisura, na isonomia e na imparcialidade ser praticada no julgamento 
em questão, buscando pela proposta MAIS VANTAJOSA para esta digníssima administração, onde a todo o 
momento demonstraremos nosso Direito Líquido e Certo e o cumprimento pleno de todas as exigências do 
presente processo de licitação.
“É importante frisar que o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a 
que é dirigido escusar-se de pronunciar sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a 
devida motivação. ”
Requer-se, desde já, caso ultrapassado o juízo de retratação, o recebimento das presentes razões de 
recurso, na forma prevista em lei, com seu encaminhamento, devidamente informados, à autoridade 
superior para a devida apreciação, requerendo sua total e completa procedência.
Tempestivamente, interpomos este recurso administrativo para demonstrar que a decisão da habilitação da 
licitante PROJECON - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi equivocada, como restará demonstrado ao 
longo deste recurso.
Respaldamo-nos no renomado mestre Marçal Justen Filho, na obra “Comentários à Lei de Licitações e 
contratos Administrativos – 10ª edição”, que declara:
“Reputa-se como compatível com a sistemática da Lei que os licitantes sejam intimados da decisão e, 
simultaneamente, convocados a apresentar novos documentos e propostas. Portanto, os dois prazos (para 
eventual recurso e para solucionar defeitos) terão início e curso simultâneo. Interposto recurso, suspende-
se o prazo do Art. 48, § 3º. Se o recurso vier a ser rejeitado, o curso do prazo do aludido dispositivo 
voltará a correr (a partir da data da intimação dos interessados acerca da decisão denegatória do recurso".
Examinemos pontualmente as questões que determinariam a inabilitação da recorrida:
II – DOS FATOS:
Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional susografado, a recorrente e outras 
licitantes, dele vieram participar.
De acordo com a ata de realização do pregão em comento, restou declarada vencedora do certame a 
empresa “PROJECON - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA”.
Sucede que, após a análise da documentação apresentada pelos licitantes, a Comissão de Licitação 
culminou por julgar habilitada a empresa PROJECON - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, ao arrepio da 
legislação vigente.
Todavia, em que pese ter sido adjudicada, a empresa PROJECON - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, 
deixou de cumprir as exigências editalícias em sua integralidade, o que faz com que a decisão que a 
declarou vencedora esteja eivada de nulidades que não podem ser mantidas, consoante restará 
plenamente demonstrado.
III – DAS RAZÕES PARA A REFORMA
Da Irregular Participação da Recorrida
O edital deste processo licitatório dispõe na sua inicial o que segue:
“1. DO OBJETO
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PERÍCIAS EM ENGENHARIA CIVIL para 
prestação de serviços de perícia técnica das condições das estruturas, com emissão de laudos, dos prédios 
Edifício Sede e Edifício Arquivo da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal.” (grifo 
nosso)
“2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO
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2.1. Poderão participar deste Pregão AS EMPRESAS INTERESSADAS DO RAMO DE ATIVIDADE DO OBJETO 
DESTA LICITAÇÃO que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital:” (grifo nosso)
Ocorre que a recorrida, na documentação apresentada e, em específico em seu contrato social, manifesta 
clara e inequivocamente o Objeto Social da empresa de a PROJECON possui objeto social indicado na 3ª 
alteração e consolidação do contrato social, cláusula segunda: "O objetivo social é elaboração de projetos 
de engenharia e arquitetura: Execução, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras. (art. 997 II, 
CC/2002)."
Não trata de perícia, laudos, ou ainda de forma abrangente, serviços de engenharia, assim em desacordo 
ao item 1.1 Objeto deste edital, consequentemente, desatendendo integralmente a condição básica para 
participar deste certame, ou seja, ser “DO RAMO DE ATIVIDADE DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO”, conforme 
item 2.1 deste edital.
Das Inconsistências Contidas na Proposta Final de Preços Apresentada pela Recorrida
O edital em seu item 5.6 descreve:
“5.6. Sendo aceitável sua(s) proposta(s), a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentá-la(s), em 
papel timbrado, datada, assinada, juntamente com a(s) documentação(ões) de habilitação, em envelope 
fechado e identificado o pregão, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da solicitação 
do pregoeiro (a), na CODHAB, SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, Setor Comercial Sul, Comissão 
Permanente de Licitações –6º andar– CEP 70.036-918 – Brasília/DF, devendo a(s) proposta(s) conter(em):
a) Nome da proponente, endereço, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do Distrito Federal;”
Verificamos o não atendimento da exigência editalícia indicada ao item 5.6 letra "a", a qual manifesta que 
a proposta deverá informar o número da inscrição estadual ou do distrito federal, a PROJECON não 
mencionou qualquer dado ou informação em sua proposta.
Das Inconsistências Contidas na documentação de Habilitação Fiscal, Jurídica e Econômico-Financeira 
Apresentada pela Recorrida.
Conforme indicado no edital, item abaixo:
“7.2. 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 7.2.2 deste Edital.’
Identificou-se que a recorrida agiu em desacordo ao item 7.2, dada a certidão do SICAF apresentada 
indica, inequivocamente, a "Atividade Econômica: 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA", também em 
desacordo ao item 1.1 do edital.
Ao item seguinte:
“7.2.1. 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;” (grifo nosso)
A PROJECON, contrariamente à exigência editalícia acima (item 7.2.1, III), apresentou a Certidão 
Falimentar APENAS do 1º Ofício de Distribuição do Recife, ocorre que em Recife existem 3 (TRÊS) ofícios 
de distribuição, sendo o edital explicito ao EXIGIR "No caso de praças com mais de um cartório 
distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores".
Também foram evidenciadas demais inconsistências, no item 7.2.1.1, II, transcrito abaixo:
“7.2.1.1. Declarações enviadas por meio do sistema Comprasnet: 
...
II - Declaração de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de acordo com o 
Decreto nº 8.538/2015, se for o caso;”
Ocorre que a recorrida em sua declaração apresentada não informa qual porte, já que declara apenas que 
é "MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE", tornando tal documento inválido e nulo de pleno 
direito.
Em outro ponto do edital temos:
“7.2.2. As Licitantes não cadastradas ou com situação irregular junto ao SICAF, deverão encaminhar os 
seguintes documentos:
...
VI – Prova de regularidade para com a Fazenda Pública da sede do licitante;
...
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.
...
XI – Apresentar prova de inscrição Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; e”
Ao atendimento do edital quanto aos itens elencados acima, a recorrida incorreu em desacordo ao item 
7.2.2 - IV, Na CND da Prefeitura é ressaltado apenas a atividade econômica de SERVIÇOS DE 
ARQUITETURA E OBRAS DE ENGENHARIA, também em descordo ao item 2.1 do edital.
Ainda, desacordo ao item 7.2.2 - IX, dada as irregularidades identificadas no SICAF, ainda que a empresa 
tenha apresentado as documentações solicitadas neste caso, a PROJECON não apresentou seu Balanço 
Patrimonial, DRE, ou índices financeiros para qualificação econômico-financeira.
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Por fim, desacordo ao item 7.2.2 - XI, cadastro CIM Município informa que a empresa possui atividade 
econômica apenas para SERVIÇOS DE ARQUITETURA, novamente em descordo ao item 2.1 do edital. 
Também não possui ALVARÁ de funcionamento.
Objetivamente, a documentação de habilitação jurídica, fiscal e econômico-financeira da recorrida, está 
eivada de irregularidades, conforme já discutido, o que, coaduna ao fato da recorrida não atender sequer 
as condições participação deste certame.
Das Inconsistências Contidas no Atestado de Capacidade Técnica Apresentado pela Recorrida.
Primeiramente, cumpre esclarecer acerca do descumprimento, pela Recorrida, dos requisitos contidos no 
edital ao que tange à apresentação de atestado técnico.
Dispõe Termo de Referência anexo ao Edital no quesito 15 o seguinte:
“15. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
...
15.2 A(s) empresa(s) interessada(s) deverá (ão) apresentar a seguinte documentação relativa à 
Capacidade Técnica-Profissional:
15.2.1 Certidões de Acervo Técnico (CAT), emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA, juntamente com a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, que demonstre a aptidão para 
desempenho da respectiva atividade, em nome de profissionais da área de Engenharia, que sejam 
pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo, conforme Item I, § 1º, Artigo 30, da Lei 8.666/93;”
Ocorre que a Recorrida, apresentou 4 (quatro) atestados, sendo que destes apenas 3 (três) foram 
registrados e possuem CAT válida.
Deste 3 (três) atestados válidos com CAT registrada pela CREA, sendo que nenhum é COMPATÍVEL ao 
objeto, de tal forma não atendeu a qualificação técnica exigida.
A recorrida, manifestadamente, descumpriu o Edital item 7.2.1 - I, afinal, era expresso que, a CAT 
obrigatoriamente deve possuir atividades“que sejam pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo, 
conforme Item I, § 1º, Artigo 30, da Lei 8.666/93;””
Desta maneira, devem os mesmos ser considerados inválidos, visto o flagrante descumprimento ao 
Princípio de vinculação ao Edital.
Resta destacar que se trata de motivo suficiente para afastar a recorrida do certame, uma vez que a 
quebra do referido princípio é gravíssima, ao passo de que se trata de um dos mais importantes para o 
universo das licitações, conforme vem julgando a jurisprudência:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENCIA DE VEROSSIMILHANÇA. PRINCIPIO DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL E PERDA DE DIREITO DE IRRESIGNAÇÃO. O princípio da vinculação ao edital se 
constitui na cláusula objetiva de garantia de isonomia do julgamento dos concorrentes na licitação. A sua 
observância impõe ao concorrente a impugnação de regra que considere ilegal ou excessiva, sob pena de 
perda do direito de insurgir-se contra a decisão que nela se baseou. (Agravo de Instrumento Nº 
70043150077, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, 
Julgado em 02/06/2011)"
O Tribunal de Justiça tem se pronunciado de maneira firme com relação a não apresentação de atestado:
"MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE LICITAÇÃO. MODALIDADE CONCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA. INABILITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. CERTIDÃO EXPEDIDA 
PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA 
CREA/SC, CONSTANDO A INFORMAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO 
ARTIGO 30, § 3º, DA LEI N. 8.666, DE 21.6.1993, QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO POR MEIO 
DE CERTIDÕES OU ATESTADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA." (Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina, Acórdão 2007.040973-5, Relator Jânio Machado, Julgado em 10/12/2009)
Desta sorte, não cumprindo os requisitos do Edital, de forma a não apresentar atestados que cumpram 
e/ou abranjam os objetos, torna-se inevitável a consequência de inabilitação para a recorrida.
Do Rompimento ao Princípio da Vinculação ao Edital
É relevante frisar que o edital é a lei interna da licitação (art. 41, da Lei 8.666/93), fazendo que, tanto a 
Administração quanto as licitantes fiquem presas ao que for nele estipulado, sendo inadmissível, ilegal e 
incompreensível a aceitação de documentos ou propostas em desacordo com o exigido no instrumento 
convocatório. Não faz sentido que a Administração fixe um determinado procedimento e forma no edital e 
que, na hora da análise, quer da documentação, quer das propostas ou mesmo da forma pré-estabelecida 
para a sua entrega, venha a admitir que se contrarie o exigido. A vinculação ao edital é expressa pela lei 
em duas oportunidades distintas, no artigo 3o e no artigo 41 da Lei 8666/93.
“Art. 3º. A licitação destina-se a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes só correlatos.”
“Art. 41. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada.”
Isso significa que tanto as regras de regência substantiva quanto procedimental não poderão ser 
atropeladas pela Administração e pelos licitantes, permanecendo vigorosas ao longo da licitação.
Ademais, a aceitação da referida empresa no certame, apesar do seu descumprimento às normas contidas 
no edital, consistirá em QUEBRA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE, já que todos os participantes devem ser 
tratados de igual forma, devendo cumprir as normas legais e editalícias. Caso se aceite a participação de 
empresas que não cumpram com as estipulações contidas no instrumento convocatório, estará 
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privilegiando alguns em detrimento dos demais, o que é vedado pelo art. 3º da Lei nº 8.666/93.
Portanto, estando, tanto as licitantes quanto a Administração Pública, vinculada ao instrumento 
convocatório, o qual se consubstancia na lei interna da licitação, imperiosa a inabilitação/desclassificação 
da Recorrida, ante ao não cumprimento das determinações editalícias em sua integralidade, nos termos da 
Lei 8.666/93.
Da Inclusão Posterior de Documento
Com efeito, não tendo a Recorrida apresentado a documentação referente a sua habilitação no momento 
oportunizado para tanto pelo edital convocatório, a inclusão posterior de documentos se coaduna em 
violação às determinações contidas no art. 43, § 3º, da lei 8.666/93, o que não pode ser permitido.
Dispõe o art. 43, § 3º, da Lei n. 8.666/1993:
"Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:
...
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta."
Destarte, o Sr. Pregoeiro, ao analisar e julgar a proposta, jamais poderá aceitar a apresentação de 
documento após à abertura dos envelopes, sob pena de estar dispensando tratamento desigual aos 
licitantes, em absoluta afronta ao princípio da isonomia, além de desobediência ao art. 43, § 3º, da lei 
8.666/93
Sobre o tema, extrai-se da Jurisprudência:
“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. LEGALIDADE. I – A inabilitação da Parte Autora-Apelante 
fundamentou-se no descumprimento, pela mesma, do requisito traçado no subitem 12.2.3 do Edital do 
procedimento licitatório em testilha; II – Tendo a Administração determinado a apresentação do registro 
perante o Ministério da Saúde devidamente publicado em Diário Oficial, a Impetrante-Apelante limitou-se a 
apresentar o referido registro, olvidando-se da comprovação de que o mesmo teria sido publicado em 
Diário Oficial; III – A apresentação do documento em liça, quando do protocolo do recurso administrativo, 
pela impetrante, face à inabilitação da mesma, ocorreu a destempo, sendo certo que a inclusão posterior 
da documentação exigida é expressamente vedada pela Lei n.º 8.666/93, em seu art, 43, § 3º.; IV – 
Apelação improvida. (TRF2, MAS 200451010212600, rel. Des. Fed. Nobre Matta, Sétima Turma 
Especializada, DJU 22.09.2005)”
“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVAS ACEITAS APÓS A ABERTURA DAS 
PROPOSTAS. INFORMAÇÃO QUE DEVERIA CONSTAR DA PROPOSTA. ART. 43, PARÁG. 3o. DA LEI 8.666/93. 
IMPOSSIBILIDADE. AGTR PROVIDO. 1. A aceitação de justificativas das empresas licitantes após a 
abertura das propostas, cria uma situação de flexibilidade no mínimo inusitada, já que tal justificativa, 
prevista no item 5.5.2 do Edital, deveria constar da própria proposta, como requisito de sua firmeza e 
sinceridade. 2. O art. 43, parág. 3o. da Lei 8.666/93 faculta à Comissão, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligências para esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedando, entretanto, a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, o que 
ocorreu in casu. 3. AGTR provido, prejudicado o regimental. (TRF5, AG 200505000221387, 
Desembargador Federal Napoleão Maia Filho, Segunda Turma, DJ - Data::17/10/2005 - Página::295 - 
Nº::199)”
Desta feita, a não observância do disposto na parte final do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, se traduz na 
violação ao princípio da legalidade, como também ao princípio da igualdade entre os licitantes, ambos 
disciplinados pelo art. 3º da lei 8.666/93, visto que a licitante que puder apresentar documentação em 
momento posterior à abertura das propostas será absurdamente favorecida em detrimento das demais e 
do devido processo legal. Logo, outra solução não há senão o conhecimento e provimento do presente 
recurso, com a consequente desclassificação/inabilitação de empresa PROJECON - PROJETOS E 
CONSTRUCOES LTDA.
III – DO PEDIDO
Por todo exposto, para que não se consolide uma decisão equivocada, lembrando o próprio dever de 
evitar-se o ônus de eventual demanda judicial, a ELEMENTHAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., 
requer:
I. O Conhecimento e provimento do recurso, com a consequente desclassificação e inabilitação da empresa 
PROJECON - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA; e
II. O encaminhamento do presente recurso administrativo para instância superior, em caso de ser julgado 
improcedente, o que se admite apenas hipoteticamente, devidamente informado.

Nestes Termos
P. Deferimento
Porto Alegre, 14 de junho de 2018.

_________________________________________________________
ELEMENTHAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – EPP
Rômulo Messias de Oliveira Neckel
DOC: 6063250192 SSP/PC RS
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Fechar
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