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PROCESSO: 00392-00009730/2018-92 

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 028/2018 

OBJETO: 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. 

ASSUNTO: Recurso Administrativo 

INTERESSADO: CODHAB 

 

  Senhor Diretor Presidente, 

 Às 10:00 horas do dia 21 de novembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial 

deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 

346/2018 de 21/08/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho 

de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº00392-

00009730/2018-92, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00028/2018. O presente 

Pregão foi encerrado às 15 horas e 57 minutos do mesmo dia, os licitantes melhores classificados 

foram declarados vencedores. Após analise das intenções de recurso interpostas, o Pregoeiro 

Claylton Aragão Ferreira, decidiu retornar a fase de intenções de recursos. Reabrindo o Pregão na 

data de 29 de novembro de 2018 Às 10:00 horas, o pregoeiro acatou 2 (dois) dos 3 (três) recursos 

interpostos e devido a impossibilidade de retornar fase para aceitação do recurso interposto pela 

empresa CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA EPP, o pregoeiro resolveu em aviso no 

Portal Comprasnet e e-mail, informar a empresa vencedora com menor preço e demais licitantes, 

quanto a aceitação da intenção de recursos interpostos e dos prazos para apresentação dos 

recursos e contrarrazões, que deveria ser entregue através do e-mail e consequentemente 

publicados no portal www.codhab.df.gov.br.  

As seguintes empresas manifestaram recursos contra o resultado anunciado para 

rever o julgamento que considerou a empresa L. A. SCHADLER ENGENHARIA, CNPJ - 

25.165.891/0001-67 como vencedora, no valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais). 

EMPRESA CNPJ 

BBC ENGENHARIA LTDA 07.827.022/0001-79 

CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO 

EIRELI 
38.027.876/0001-02 

ASSET PATRIMONIAL E INFORMATICA LTDA 73.849.069/0001-68 

http://www.codhab.df.gov.br/
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Preliminarmente cabe esclarecer que os recursos foram acatados pelo Pregoeiro , 

que o fizeram de forma correta e tempestiva, usando a tecnologia do sistema Comprasnet e via e-

mail de maneira adequada. 

Em breve síntese, assim manifestaram-se as recorrentes: 

1- BBC ENGENHARIA LTDA: 

a. “DA PESQUISA DE PREÇO DE MERCADO. DA INEXEQUIBILIDADE DA 

PROPOSTA OFERTADA.” 

b. “DO NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL” 

c. “QUALIFICAÇÃO TÉCNICA” 

 

2- CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA EPP: 

a. “DA CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA INVÁLIDA” 

 

3- ASSET PATRIMONIAL E INFORMATICA LTDA: 

a. “DA DETERMINAÇÃO LEGAL DE AVALIAÇÃO DA INEXEQUIBILIDADE” 

 

Em breve síntese, a recorrida assim manifestou-se: 

1. BBC ENGENHARIA LTDA: 

a. “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.” 

b. “Consta no SICAF.” 

c. “Irrelevante. A vencedora, se contratada for utilizará tantos profissionais 

quantos forem necessários ao cumprimento satisfatório do objeto. 

2.3 – Índices Financeiros 

http://www.codhab.df.gov.br/
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Os índices podem e devem ser calculados a partir do balanço 

patrimonial.” 

 

2. CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO EIRELI 

a. “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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3. ASSET PATRIMONIAL E INFORMATICA LTDA 

a. “A ASSET PATRIMONIAL E INFORMÁTICA LTDA – PP, 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 

http://www.codhab.df.gov.br/
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órgãos de fiscalização e controle, eis que caracteriza vício insanável 

digno de anulação de todo procedimento licitatório.” 

 

DA ANÁLISE DOS RECURSOS: 

Ressaltamos que os trabalhos de avaliação das propostas e habilitações foram 

conduzidos, com base no princípio do julgamento objetivo, que está diretamente ligado aos 

princípios da igualdade e da impessoalidade, de forma a garantir a todos os proponentes, 

homogeneidade na análise das propostas, buscando a obtenção da proposta mais vantajosa para a 

Administração e que atendesse o interesse o interesse público e ao Edital. 

a) DA PESQUISA DE PREÇO DE MERCADO: 

Recurso não reconhecido, intempestivo, apelação viculada ao Edital. 

 

b) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA 

 

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste 

artigo consideram-se manifestamente inexequíveis, 

no caso de licitações de menor preço para obras e 

serviços de engenharia, as propostas cujos valores 

sejam inferiores 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. (grifo nosso) 

O referido artigo não se enquadra ao objeto da presente licitação. Devendo 

somente ser referido em casos de serviços e obras de engenharia. 

Ao ter sua proposta comercial contestada, a recorrida apresentou sua 
planilha de custo para comprovar, e de fato comprovou, que seus preços são exequíveis. 

Assim, os preços inexequíveis são considerados como aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os 

custos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

O fato de um licitante apresentar valor inferior aos dos demais participantes 

não caracteriza de pronto que este é um preço inexequível. O Tribunal de Contas da União 

http://www.codhab.df.gov.br/
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corrobora o acima consignado:  

“A "contrario sensu", tem entendido esta Corte de 

Contas que, em sendo efetuados os cálculos 

determinados pelo art. 48, § 1° e incisos da Lei n.° 

8.666/93, e verificada a inexequibilidade econômico-

financeira da proposta, ainda sim, em consonância 

com o disposto no inciso II do mesmo artigo, deve-se 

oportunizar à empresa a possibilidade de demonstrar 

a viabilidade econômica de sua proposta, tendo 

assim se manifestado o Exmo Sr. Ministro-Relator 

Marcos Vinicios Vilaça, no voto condutor da Decisão 

n° 85/2001 – Plenário: "6. Assim, a presunção 

aritmética, ainda que própria de obras e serviços de 

engenharia, admite prova em contrário, quando, em 

razão do que dispõe o caput do dispositivo (em seu 

inciso II), a proposta mostrar-se exequível. (...) Não se 

afigura defensável, porém, transformar em absoluta a 

presunção do § 1°. Se o particular puder comprovar 

que sua proposta é exequível, não se lhe poderá 

interditar o exercício do direito de apresentá-la. É 

inviável proibir o Estado de realizar contratação 

vantajosa. A questão é de fato, não de direito. 

Incumbe o ônus da prova da exequibilidade ao 

particular. Essa comprovação poderá fazer-se em 

face da própria Administração, pleiteando-se a 

realização de diligência para tanto" (TCU. Decisão 

286/2001. Plenário). 

 
A inexequibilidade da proposta nas licitações públicas se contrapõem 

exigências opostas: de um lado, a eterna busca da Administração Pública pelo preço mais 

baixo, nas obras, serviços e bens que adquire, e de outro a necessidade de obter a 

contratação mais segura e apta ao atendimento do interesse público. 

É importante ressaltar, ainda, que a empresa contratada é responsável pela 

execução total e satisfatória do serviço contratado, sob pena de aplicação das 

penalidades estabelecidas na Lei 8.666/1993, não podendo, com a finalidade de reduzir 

custos, descumprir as obrigações contratuais previamente definidas. O pleno 

http://www.codhab.df.gov.br/
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cumprimento dessas obrigações será averiguado por meio da fiscalização do contrato. 

c) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
A empresa L. A. SCHADLER ENGENHARIA apresentou o documento atestado de 

capacidade técnica oriundo da prestação de serviços executados no CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ CNPJ/CPF: 76.639.384/000159, CAT nº 4990/2017, onde 

denota a especificação dos serviços prestado ao contratante retro mencionado, na área de 

Atividade Técnica:”VISTORIAS,PERÍCIAS,AVALIAÇÕES,ARBITRAMENTOS,LAUDOS...”, em 

conformidade com o objeto do referido Edital, “O presente Edital tem como objeto a contratação 

de empresa especializada em elaboração de laudos de avaliação de imóveis, com vistas á 

prévia avaliação”, atendendo assim, as exigências contidas no item 4 DISPOSIÇÕES GERAIS, 

sibitem 4.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e seus subitens correlatos, a saber: 

4.1.1 A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos 
documentos abaixo: 

4.1.2 Registro da Empresa junto ao CREA e/ou CAU; 
 

 RNP Nº. 1702162613; 

4.1.3 Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica, de direito 
público ou privado, devidamente registrado no CREA e/ou/ CAU. 

 
 Contratante(s):CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO 

PARANÁ CNPJ/CPF: 76.639.384/000159; 

4.1.4 A comprovação da natureza da relação profissional com a empresa licitante é 
obrigatória. Entretanto, poderá ser dispensada caso o profissional indicado 
conste como responsável técnico da empresa perante o CREA e/ou/CAU. 

 

 ART Nº. 20165383501 0. Registrada: 12/12/2016 Empresa Executora L A. 

SCHADLER ENGENHARIA ME; 

 ENGENHEIRO CIVIL 

 LUCIANO ANDREY SCHADLER 

 Carteira Profissional: PR29232/D RNP Nº: 1702162613 

 Acervo Técnico Nº. 4990/2017 Protocolo Nº. 2017/00249604 

 Selos de autenticidade: A 051426, A 051427; 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 
LUCIANO ANDREY SCHADLER 
Carteira Profissional:PR29232/ 
D RNP Nº.:1702162613 
Acervo Técnico Nº :4990/2017 Protocolo Nº :2017/00249604 
Selos de autenticidade:A 051426, A 051427 
ART Nº..............:20165383501 0...... Registrada:12/12/2016............ 

Empresa Executora...:L. A. SCHADLER ENGENHARIA ME....................... 

Contratante(s)......:CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ 

CNPJ/CPF: 76.639.384/000159....................... 

Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS................................ 

Atividade Técnica...:VISTORIAS, PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, ARBITRAMENTOS, 

LAUDOS .............................................. 

Área de Competência :EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÃO 

CIVIL....................... 

Tipo de Obra/Serviço:LAUDOS, AVALIAÇÕES, VISTORIAS E PERÍCIAS 

P/EDIFICAÇÕES........................................ 

Serviço Contratado..:LAUDOS TÉCNICOS...................................... 

AVALIAÇ/VISTORIA/PERICIAEDIFNÃO 

MÚLTIP............. 

Dimensão............:32,00 UNID......... Área Existente:.................. 

Área Ampliada.......:................... Área de Reforma:................. 

Local da Obra.......:R DOUTOR ZAMENHOF, 35 ALTO DA GLORIA................ 

Município/Estado....:CURITIBA/PR.......................................... 

Data de Início......:05/10/2016......... Data de Conclusão:15/01/2017..... 

Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.............................. 

Descr. Compl. Serv..:AVALIAÇÕES EM EDIFIC. E TERR. CONTR.198/C/2016 

APUCARANA RUA GUARAPUAVA Nº 580 BANDEIRANTES RUA 

EURÍPEDES RODRIGUES Nº 755 – 5º ANDAR – SALA Nº 504 

CAMPO MOURÃO RUA HARRISON JOSÉ BORGES Nº 1154 – 8º 

ANDAR – SALA Nº 801 RUA HARRISON JOSÉ BORGES Nº 1154 

– 8º ANDAR – SALA Nº 802 CASCAVEL RUA PRESIDENTE 

BERNARDES Nº 2039 RUA PRESIDENTE BERNARDES Nº 2069 

CIANORTE AV. GOIÁS Nº 431 – 8º ANDAR – SALA Nº 81 

CURITIBA RUA MATEUS LEME Nº 812 RUA DR. ZAMENHOF Nº 

35 FOZ DO IGUAÇU RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 1293 – 

LOJA Nº 8 FRANCISCO BELTRÃO RUA TENENTE CAMARGO Nº 

1777 – 5º ANDAR – SALA Nº 53 GUARAPUAVA RUA PEDRO 

SIQUEIRA Nº 1610 – SALA Nº 2 RUA PEDRO SIQUEIRA Nº 

1610 – SALA Nº 3 LONDRINA AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 

630 MARINGÁ AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1139 

PALMAS RUA JOÃO GUALBERTO Nº 38 – 2º ANDAR – SALA 

Nº 22 PATO BRANCO RUA CARAMURU Nº 10 PONTA GROSSA 

RUA JOÃO MANOEL DOS SANTOS RIBAS Nº 370 REALEZA 

RUA BELÉM Nº 2963 – 1º ANDAR – SALA Nº 21 UMUARAMA 

AV. PRES. CASTELO BRANCO Nº 3806. UNIÃO DA VITÓRIA 

AV. GETÚLIO VARGAS Nº 186 – 3º ANDAR – SALA Nº 33.... 

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

........... 

d) DA CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA INVÁLIDA 

A empresa L. A. SCHADLER ENGENHARIA apresentou o documento atualizado em 

suas Contrarrazões, não caracterizando juntada de documentos.  

Vejamos o procedimento, conforme definido na Lei 123/06 (com as alterações da 

Lei Complementar nº 147/14): 

“Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição.” 

   Portanto, na modalidade pregão, o procedimento deve ser o seguinte: 

A microempresa deverá apresentar TODOS os documentos de regularidade fiscal, 

ainda que qualquer deles apresente restrição, conforme o caput do artigo 43: 

“… deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição”. 

 

Se houver algum documento fiscal com problema (por ex.: uma certidão positiva), 

a microempresa não será inabilitada, sendo informado a ela que deverá regularizar sua 

documentação para efeito de contratação. 

 

Portanto, a primeira análise é mais restritiva e é resultado da interpretação do art. 

43 da Lei Complementar nº 123/06. A segunda análise que interpreta a LC 123/06 em conjunto com 

o Decreto federal nº 8.538/15 amplia a competitividade ao aumentar o universo de competidores. 

 

O Pregoeiro só pode exigir a prova da regularidade “para efeito de assinatura do 

contrato”, como quer o art. 42 da Lei Complementar n. 123/06. O disposto no referido artigo veda a 

exigência da CND para efeito de licitação, o que significa que a microempresa pode participar do 

certame estando em débito com o fisco e ainda assim não ser inabilitada. 

 

Não se diga que a microempresa está obrigada a comprovar, na entrega da 

documentação de habilitação, a sua condição de débito (com certidão positiva ou certidão negativa 

vencida) em razão do art. 43 da mesma lei dizer que o licitante deverá “apresentar toda a 

http://www.codhab.df.gov.br/
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documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição” 

 

DECISÃO 

Após análise do referido recurso e contrarrazões apresentados, em respeito ao 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório (arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/93), licitantes, em 

regra deveram apresentar documentação capaz de atender, as condições estabelecidas pela 

Administração no edital. 

 

Como diz Marçal Justen Filho, o princípio da proporcionalidade prestigia a 

“instrumentalidade das normas jurídicas em relação aos fins que orientam” e “exclui interpretações 

que tornem inútil a(s) finalidade(s) buscada(s) pela norma”. ( JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9ª Ed., São Paulo: Dialética, 2002, p.66 – 67 ). 

 

Considerando o exposto, essa Comissão Permanente de Licitação, após análise do 

presente processo, conhece o recurso interposto pelas licitantes, BBC ENGENHARIA LTDA, CMP 

CONSTRUTORA MARCELINO PORTO EIRELI e ASSET PATRIMONIAL E INFORMATICA LTDA, 

valendo-se da razoabilidade ou proporcionalidade ampla, consubstanciando-se em princípio 

constitucional que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de 

atos inúteis, desvantajosos,  lhe nega provimento ao mérito quanto: a) DA PESQUISA DE PREÇO DE 

MERCADO; b) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA; c) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e d) DA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA.  Mantendo a habilitação da empresa: L. A. SCHADLER 

ENGENHARIA. 

 

Nesses termos, submete à decisão superior, conforme § 4º do art. 109 da Lei 

8.666/93, opinando pelo deferimento ou não do recurso impetrado, com base nos fundamentos 

apontados. 

A CPL teria até a data limite para registro de decisão: 28/12/2018, considerando 

os recessos, bem como, o período de férias somado aos tramites de transição da nova gestão, 

coadunando ao disposto no Decreto nº 39611 de 1º de janeiro de 2019, não há outro ato 

administrativo a ser tomado em relação a este certame, senão o aguardo em relação da 

conveniência e oportunidade da decisão em relação aos procedimentos administrativos pela atual 

gestão ou espera a nomeação de uma nova autoridade superior/gestão para se pronunciar em 

relação da habilitação ou não da empresa vencedora. 
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A CPL sugere, caso concorde com a habilitação da primeira coloca a empresa L. A. 

SCHADLER ENGENHARIA, CNPJ - 25.165.891/0001-67 como vencedora, no valor de R$ 151,00 

(cento e cinquenta e um reais) por laudo, na quantidade total de até 7.000 laudos, totalizando o 

valor ofertado de R$ 1.057.000,00(hum milhão cinquenta e sete reais), realize a adjudicação e a 

homologação no Sistema Comprasnet. 

 

É o entendimento. 

 

Em, 28 de dezembro de 2018. 

 

 

Fábio Castelo Branco  

Pregoeiro - CPL/CODHAB 

 

Claylton Ferreira Aragão 

Presidente - CPL/CODHAB 

Shirley Alves dos Santos 

Membro CPL/CODHAB 

 

De acordo, 

  

JORGE DANIEL SETTE GUTIERREZ 

Diretor de Administração e Gestão 
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