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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

 

Comissão de Seleção des�nada a processar e julgar Chamamentos Públicos

Nota Técnica N.º 11/2022 - CODHAB/CSCP Brasília-DF, 05 de agosto de 2022.

Processo nº 00392-00010747/2021-98

Edital de Chamamento nº 05/2021

Objeto: Chamamento público para celebração de termo de colaboração, com organização ou
organizações da sociedade civil.                 

I – DOS FATOS

Trata-se da análise de recurso administra�vo interposto em XX de XXXXX de 20XX, portanto,
tempes�vamente pelo “CONSÓRCIO CENTRO URBANO”, contra a decisão da Comissão de Seleção
esclarecimento quanto à ausência de assinatura no Memorial Técnico apresentados no Envelope nº 2
recorrente do processo de chamam92660258nto em epígrafe, conforme Nota Técnica N.º 8/2022
- CODHAB/CSCP, 27 de julho de 2022, assim posta:

Fortes nas razões apresentadas, a Comissão de Seleção conhece do recurso, posto que tempes�vo, para,
no mérito, decidir: a) acatar parcialmente procedente o recurso interposto pelo “CONSÓRCIO CENTRO
URBANO” para con�nuar considerando – o CLASSIFICADO, porém com ressalvas quanto a ausência de
assinatura no Memorial Técnico apresentados no Envelope nº 2.

II–DO RECURSO

 Sustenta a Recorrente que a decisão, constante na Nota Técnica N.º 8/2022 - CODHAB/CSCP de 27 de
julho de 2022 da Comissão de Seleção que opta pela classificação, com ressalvas quanto a ausência de
assinatura no Memorial Técnico, do CONSÓRCIO CENTRO URBANO merece ser revista, conforme
demonstração nos itens DOS MÉRITOS:

CONSÓRCIO CENTRO URBANO, na qualidade de proponente do Edital de Chamamento nº 05/2021 –
Residencial Centro Urbanos, na região Administra�va de Recanto das Emas-DF, composto pelas
Associações:

ASSOCIAÇÃO DOS INQUILINOS UNIDOS DE TAGUATINGA - AIUTAG, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n° 02.561.231/0001-08, com sede na QN 204, Conjunto 16, Lote 01, Samambaia –
Brasília, Distrito Federal, neste ato representado por seu Presidente Sra. ANA MARIA ARAUJO LIMA,
brasileira, solteira, portador do RG n° 4.196.524 SSP/DF, inscrito no CPF sob o n° 726.690.631-87,
residente e domiciliado na Cada 54 Lote B CAUB II RIACHO FUNDO II – Distrito Federal.

ASSOCIAÇÃO O DOS TRABALADORES NA AREA DE DERIVADOS DE PETROLE E LOJAS DE CONVENIÊNCIA
DO DF E ENTORNO – ASPETRO /DF, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
07.382.122/000-39, com sede na QE 50, Conjunto R Casa 05, Guará II, Brasília – Distrito Federal, CEP
71881-662, neste ato representado por seu Presidente Sr. JOAQUIM RODRIGUES SIQUEIRA, brasileiro,
solteiro, pensionista, portador do RG n° 2.055.028 SSP/DF, inscrito no CPF sob o n° 388.424.323-34,
residente e domiciliado na QE 50, Conjunto R, Casa 05, Guará II– Distrito Federal, CEP 771.071.046.

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DIMENSÃO JUVENTUDE - ASCODIJ, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n° 07.714.768/0001-76, com sede na QN 5b, Conjunto 01, Lote 16, Riacho Fundo II
– Distrito Federal, neste ato representado por seu Presidente Sr, MARCOS VINICIUS SILVA SOUSA,
brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n° 309756 SSP/TO, inscrito no CPF sob o n° 932.063.561-
72, residente e domiciliado na QN 05, Lote 16, Riacho Fundo II - DF, CEP 72.600-303.

ASSOCIAÇÃO DOS MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS DO GUARA E DO DISTRITO FEDERAL –
AMPEG/DF, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 04.896.782/0001-40, com sede
na Quadra 112,  Conjunto 92, Casa 17, Recanto das Emas – Distrito Federal, neste ato representado por
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seu Presidente Sr. JOAQUIM PEDRO LIMA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador do RG n° 2.717.763
SSP/DF, inscrito no CPF sob o n° 027.242.241-08, residente e domiciliado na Quadra 01 Conjunto 02 Lote
01 Bloco L atpº 102 Pranóa Parque Brasília-DF.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E INQUILINOS DO GUARA II – ASMIG/DF, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNP sob o nº 06.097.385/0001-33, com sede na Quadra 10 Casa 70 Setor Oeste Gama
– Brasília DF, neste ato representado por seu Presidente, Sr. KAUFMANN REDSON TORQUATO CEDRAZ DE
LIMA, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.030.373 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 040.159.951-55,
residente e domiciliado na Quadra 10, Casa 70, Setor Oeste Gama – DF.

as quais contrataram, por sua vez, contrataram para figurar como construtora do Empreendimento
objeto do certame a empresa REC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, com sede em Brasília, Distrito Federal, no SHN, Quadra02, Bloco A, Piso L1 –
Sala nº 51, inscrita no CNPJ/MF com o n.º 44.383.942/0001-71, neste ato representada na forma de seu
contrato social por PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA e CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA,
da qual são sócias as empresas  PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica
de direito privado, com sede em Brasília, Distrito Federal, no SCN quadra 01, lote “A”, Edi�cio Number
One, loja 93, Brasília, DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.475.251/0001-22, neste ato representada na
forma de seu contrato social por PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA, doravante designada simplesmente
como “PAULO OCTÁVIO”  e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A., pessoa jurídica de direito privado,
com sede em Brasília, Distrito Federal, no SHCS EQ 114/115, Conjunto “a”, Bloco 01, nº 41, Salas 10 a 16 e
28 A 34, inscrita no CNPJ/MF com o n.º 06.056.990/0001-66, neste ato representada na forma de seu
estatuto social por seu Diretor Presidente CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, brasileiro,
advogado, casado, inscrito no CPF/MF sob o número 244.630.191-68, RG nº 636.444 - SSP/DF, doravante
designada simplesmente como “JCGONTIJO”;

 todos neste ato representados na forma de seus atos cons�tu�vos, vem, tempes�vamente, com
respaldo nos Ar�gos, 6.7., 6.9. do Edital de Chamamento nº 05/2021, interpor

“...RECURSO ADMINISTRATIVO em face da Decisão constante da Nota Técnica nº
08/2022 – CODHAB/CSCP, exarada nos autos de nº 00392-00010747/2021-98,
que classificou o referido Consórcio no certame rela�vo ao Edital de
Chamamento nº 05/2021, porém com ressalvas quanto à ausência de
assinatura do Memorial Técnico apresentado no Envelope nº 2, o que o faz com
fulcro nas razões fá�cas e legais a seguir escandidas. I) – DA TEMPESTIVIDADE:
Conforme dispõem os Ar�gos, 6.7. e 6.9. do Edital de Chamamento nº 05/2021,
o prazo para interposição de Recurso é de 05 (cinco) dias, iniciando-se a
contagem da data da disponibilização da decisão recorrida (Nota Técnica) no
site da CODHAB/DF, ocorrida em 27/07/2022, excluindo-se da contagem o dia
do começo e incluindo-se o dia do vencimento, o qual deverá recair sobre o 1º
dia ú�l subsequente acaso vença em finais de semana e feriados. Portanto,
tempes�va a presente peça. II) DAS RESSALVAS APONTADAS NA NOTA TÉCNICA.
A Nota Técnica ora vergastada classificou o Consórcio recorrente, porém com
ressalvas quanto à ausência de assinatura do Memorial Técnico apresentado no
Envelope nº 2, pugnando por um esclarecimento conciso acerca de tal
pendência. Pois bem! Como dito, trata-se de documentação, requisito de
qualificação técnica apresentada sem assinatura do responsável técnico por sua
elaboração. Contudo, há que se considerar, in casu, o teor do Acórdão
1758/2003 – PLENÁRIO e que, preliminarmente, o Edital não cons�tui um fim
em si mesmo, mas um instrumento para a consecução das finalidades do
certame licitatório, que são assegurar a contratação mais vantajosa e a
igualdade de oportunidade de par�cipação dos interessados, nos preciosos
termos do Art. 3º, caput, Lei 8.666/1993. Assim, a interpretação e aplicação das
regras nele estabelecidas devem sempre ter por norte o a�ngimento das
finalidades da licitação evitando-se o apego aos formalismos exagerados,
irrelevantes ou desarrazoados, que não contribuem para esse desiderato. Sobre
o tema, preconizar Odete Medauar (Direito administra�vo moderno. 9.ed.,
2005): “Exemplo de formalismo exacerbado, destoante deste princípio [do
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formalismo moderado], encontra-se no processo licitatório, ao se inabilitarem
ou desclassificarem par�cipantes por lapsos em documentos não essenciais,
passíveis de serem supridos ou esclarecidos em diligências” Para a autora,
portanto, se um documento é apresentado com falha sanável é possível aceitá-
lo em nome da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa.
Destaque-se caso muito similar ao presente, julgado pelo TRF-4, no bojo dos
autos nº 5026749-10.2016.4.04.7000/PR: “REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. LEI Nº 8.666/93. DECLARAÇÃO APÓCRIFA. MERA
IRREGULARIDADE. VÍCIO SANÁVEL. PRECEDENTES. Na hipótese, a falta de
assinatura em um documento regularmente apresentado é mera
irregularidade, ainda mais quando o edital prevê a possibilidade de
saneamento; O ar�go 43, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93 faculta à
Administração efetuar diligência des�nada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo em qualquer fase da licitação, inclusive com a concessão
de prazo para sanar o defeito na documentação, visando ao interesse público
em detrimento de um formalismo exacerbado.” - TJ – 1ª SEÇÃO, MS 5418-DF,
REL. MIN. DEMÓCRITO REINALDO, DJU 1.6.98, P. 24. Consoante ensinam os
juristas, o princípio da vinculação ao edital não é "absoluto", de tal forma que
impeça o judiciário de interpretar-lhe, buscando-lhe o sen�do e a compreensão
e escoimando-o de cláusulas desnecessárias ou que extrapolem os ditames da
lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar, da concorrência, possíveis
proponentes, ou que o transmude de um instrumento de defesa do interesse
público em conjunto de regras prejudiciais ao que, com ele, obje�va a
administração. [...] o formalismo no procedimento licitatório não significa que
se possa desclassificar propostas eivadas de simples omissões ou defeitos
irrelevantes a segurança concedida. Diante tudo isso, percebe-se que existem
bons argumentos para fundamentar a aceitação das razões retro citadas,
apesar da exigência, a sua omissão não acarreta nenhum prejuízo à
Administração, mormente quando tal omissão pode ser suprimida pela
aceitação tácita aos demais itens do Edital, cujas assinaturas são iden�ficadas
através de rubrica no referido Memorial Técnico e dos demais documentos que
compõem a proposta, não causando, portanto, prejuízo à conclusão e
finalização do certame. De toda sorte, e considerando a ressalva exarada pela i.
comissão, e ainda como forma alterna�va de suprir a ressalva apontada acaso
os fundamentos acima não sejam acatados, acostamos, oportunamente, em
anexo, cópia idên�ca do Memorial Técnico constante do Envelope nº 2,
devidamente assinada e com a iden�ficação do autor e responsável técnico pela
documentação. Reiteramos, por oportuno, que a juntada, neste momento, dos
documentos em anexo em nada compromete a integridade da documentação
apresentada anteriormente, eis que, com fulcro no ar�go 64, parágrafo 1º da
Lei 14.133, a pendência apontada na Nota Técnica recorrida é, em sua
integralidade, sanável e não importa em qualquer alteração da proposta
original apresentada pelo Recorrente. II) – DOS PEDIDOS: Ante todo o exposto, e
considerando as razões da presente peça e os documentos que a instruem,
requer-se sejam acolhidos os fundamentos e esclarecimentos deduzidos,
reconhecendo se a correção e validade da documentação apresentada, para
que seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, afastando-se as
pendências e as ressalvas apontadas na Nota Técnica nº 8/2022 –
CODHAB/CSCP. Termos em que, pede deferimento.

Não obstante, cumpre destacar o Edital de Chamamento 05/2021 tem por objeto chamamento público
de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para selecionar associação (ões) e/ou coopera�va(s) de forma
individual e/ou agrupadas em consórcio, devidamente credenciadas na Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal – CODHAB e com contrato firmado com Construtora(s) –
Incorporadora(s) e/ou Sociedade de Propósito Específico (SPE), para promoção de empreendimento
habitacional de interesse social por meio do desenvolvimento de parcelamento urbano, implantação e
comercialização de Unidades Habitacionais a serem disponibilizadas ao cadastro de habitação, em
área/gleba de terra cedida ao Distrito Federal, localizada na área denominada RESIDENCIAL CENTRO
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URBANO na região Administra�va de Recanto das Emas-DF, em atendimento à polí�ca habitacional do
Governo do Distrito Federal des�nada às Associações e Coopera�vas.

Ao estabelecer os critérios requisitos de habilitação a CODHAB primou pela idoneidade das
associações/coopera�vas/en�dades, bem como das construtoras contratadas por essas.

Logo, depreende-se que o invocado pela Recorrente restara carente de sustentação, à medida que não
evidenciara qualquer ilegalidade no ato administra�vo. 

Assim, procedimento formal não se confunde com formalismo, consubstanciando este por exigências
inúteis e desnecessárias, que podem extrapolar ou não as fronteiras da lei e, nesse caso, poder-se-ia
classificá-lo de exacerbado. O que não é o caso em questão, uma vez que a exigência apontada como
excessiva está legalmente estabelecida.

As exigências con�das no Edital de Chamamento nº 05/2021, estão amplamente amparadas pelas
normas de regência, em especial, a polí�ca habitacional do Distrito Federal.

Importa que ressaltemos os princípios que regem a Administração Pública e que o da Publicidade foi
conferido ao constatarmos que o Edital de Chamamento 05/2021, que foram cumpridos os prazos
previstos na Lei 13.019/2014 e no Decreto Distrital 37.843/2016, com abertura da sessão para
recebimento dos envelopes.

O Edital de Chamamento assegurou aos interessados igualdade de condições na par�cipação no certame.

III- RAZÕES PARA PROVIMENTO DO RECURSO

Por outro lado, não obstante os argumentos trazidos acima, a comissão entende que merece provimento
ao recurso interposto.

Isto porque a Administração não pode escudar-se por argumentos de que segue procedimento legal ou
editalício para repelir pleitos procedentes dos administrados, tendo em vista os ditames do
gerenciamento razoável e de operacionalização da lei, afastando a inépcia pública.

Assim, a despeito do interesse público, a Comissão entende que as observações constantes do histórico
da supracitada nota técnica não podem ser consideradas único empecilho para não habilitação consórcio,
principalmente por se mostrar razoável inabilitar as coopera�vas e associações interessadas em
promover a finalidade do objeto que é o cumprimento da Polí�ca Habitacional do Distrito Federal.

A Administração Pública está obrigada a adotar a alterna�va que melhor pres�gie a racionalidade do
procedimento e de seus fins.

Nesse sen�do, esta Comissão de Seleção em atendimento aos princípios que regem a Administração
Pública, da impessoalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da economicidade, da
eficiência e principalmente de garan�r o interesse público, par�ndo de um julgamento obje�vo, não
vislumbra óbice para declarar habilitado o Consórcio Centro Urbano.

VI– CONCLUSÃO

Fortes nas razões apresentadas, a Comissão de Seleção conhece do recurso, posto que tempes�vo, para,
no mérito, decidir: a) acatar integramente procedente o recurso interposto pelo “CONSÓRCIO CENTRO
URBANO” e declarar o presente recurso DEFERIDO, portanto considere se Habilitado o Consórcio Centro
Urbano para o certame.

 

 

LUCIANO MARINHO

Coordenador da Comissão de Seleção

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO MARINHO DE MORAIS - Matr.0001042-1,
Coordenador(a) da Comissão, em 08/08/2022, às 15:25, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.



08/08/2022 16:10 SEI/GDF - 92660258 - Nota Técnica

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=104512859&infra_siste… 5/5

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 92660258 código CRC= CF23C905.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 - Bairro Asa Sul - CEP 70306-918 - DF

 

00392-00010747/2021-98 Doc. SEI/GDF 92660258


