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NOTA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO RECURSO - ids. 92580733 - CONSIDERANDO AS CONTRARRAZÕES
id. 92791599

 

Ref.: Processo n°  00080-00111019/2021-25

Assunto: Analise e Julgamento do Recurso - id. 92580733 - Habilitação da Concorrência nº
1/2022

Valor total Es�mado: R$ 6.806.937,17 (seis milhões, oitocentos e seis mil novecentos e
trinta e sete reais e dezessete centavos).

Objeto: Obra de construção de CEPI – Centro de Educação para Primeira Infância – TIPO 1,
do programa PROINFÂNCIA/FNDE, com área construída de 1.637,63m², em terreno de 4.625,57m²,
localizado no Setor Habitacional Taquari Quadra 04 Área Especial 04, RA XVIII, Lago Norte/DF.

 

1. Versa a presente nota técnica sobre a julgamento do recurso apresentado pela licitante
C.Q.O Construtora Queiroz Oliveira Ltda., inscrito no CNPJ sob o nº 06.224.599/0001-23, contra o
resultado de julgamento dos documentos de habilitação das concorrentes, que par�ciparam da sessão
inaugural do certame, como se vê da Ata de abertura dos envelopes 1 id. 89677589, verbis:

 

1.1 - Engemag Construtora e Incorporadora Ltda. - CNPJ nº 04.837.549/0001-96;

1.2 - FH10 Construções e Serviços Eireli - CNPJ nº 03.607.414/0001-71;

1.3 - C.Q.O Construtoria Queiroz Oliveira LTDA - EPP - CNPJ n°06.224.599/0001-23; e

1.4 - Civil Engenharia Ltda - CNPJ nº 01.710.170/0001-22.

 

2 - Nessa esteira, compete trazer a baila os argumentos que norteiam a peça recursa,
verbis:

 

DAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS PELA LICITANTE: C.Q.O Construtora
Queiroz Oliveira Ltda. - id. 92580733

 

(...)
"3- FATOS e FUNDAMENTOS JURIDICOS

A empresa impetrante é par�cipante regular do certame licitatório, enunciado
por instrumento convocatório- Edital de Concorrência n° oo 1/2022 - SEDF-,
pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na modalidade
licitatória concorrência, do �po menor preço, sob a égide da Lei 8.666/93'.
O procedimento licitatório foi feito com escopo de posterior celebração de
contrato administra�vo obje�vando a contratação pelo Distrito Federal, por



meio da secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, de
empresa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DE CEPI - CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA -
TIPO 1, DO PROGRAMA PROINFÂNCIA/FNDE, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE
1.637,63M2, EM TERRENO DE 4.625,57M2, LOCALIZADO NO SETOR
HABITACIONAL TAQUARI QUADRA 04, ÁREA ESPECIAL 04, RA XVIII, LAGO
NORTE/DF."
 

(...)
"1 .Nenhuma empresa licitante, exceto a CONSTRUTORÁ QUEIROZ OLIVEIRA
apresentou a exigida declaração de subcontratação, exigência expressa do
edital, in verbis
"24.7 - Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso II, da Lei Complementar Federal n
123/2006 c/c art. 27, da Lei Distrital n 4.611/2011 e art. 9e, do Decreto Distrital
n°35.592/2014, a licitante vencedora poderá subcontratar, compulsoriamente,
en�dade(s) preferencial (is) , assim considerada(s) a(s) microempresa(s),
empresa(s) de pequeno porte e n2icroempreendedor(es) individual(is), nos
exatos termos do que dispõe o art. 3-, da Lei Complementar Federal n
123/2006, para execução de, até o limite de 30% (trinta por cento) do objeto
contratado"

"'24.7.1 - O licitante deverá indicar a(s) en�dade(s) preferencial(ais)
mencionada(s) que subcontratará, com a descrito dos serviços a serem
executados e seus respec�vos valores."
"Outrossim, o projeto básico no item 8.2 reafirma a necessidade da indicação,
in verbis:
"Ar. 90 Q instrumento convocatório poderá estabelecer a exigência de
subcontratação compulsória de en�dades preferenciais até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor do objeto."

(...)
"Nesse contexto, é importante citar que a Resolução n" 1.116, de 26 de abril de
2019 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA "estabelece
que as obras e os serviços no âmbito da Engenharia e da Agronomia são
classificados como serviços técnicos especializados ". No referido disposi�vo, o
CONFEA também estabeleceu, in verbis:
(...)

"Em face do exposto, considerando as especificidades da futura CONTRATADA e
que todo serviço de engenharia é classificado como serviço técnico
especializado, na etapa de habilitação do presente processo licitatório, a
licitante deverá apresentar as en�dades que subcontratará, com a descrição
dos serviços a serem subcontratados e seus respec�vos valores"
"Desta forma, de acordo com a legislação, o edital e o Projeto Básico as
construtoras que não apresentaram a declaração, devem ser INABILITADAS."
 

DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA LICITANTE FH10 CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI - EPP - id. 92791599
 

3 - Em síntese a licitante FH10 CONSTRUÇÕES E SEVIÇOS EIRELI - EPP, por intermédio do
documento acostado aos autos id. 92791599, alega que as razões recursais não devem prosperar pelos
mo�vos: "... A empresa CQO, sob o argumento acima enunciado incorreu na prá�ca de ato
manifestamente EQUIVOCADO. Verifica-se que as citadas exigências não merecem prosperar, tão pouco
se sustenta, tendo em vista que as referidas exigências não encontram qualquer garnida em nosso



ordenamento jurídico vigente, nem tão pouco estão expressas no EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O
CERTAME ACIMA DESCRITO."

4 - Traz ainda a licitante FH10 o requerimento de que o recurso seja julgado improvido, "...
reconhecendo-se a ilegalidade dos apontamentos feitos, como de rigor, admita-se par�cipação da
recorrente na fase seguinte da licitação, já que habilitada a tanto a mesma está."

 

5 - Alega ainda "... requer-se essa Comissão de Licitação desconsidere o PEDIDO FEITO
PELA LICITANTE CQO EM SEU RECURSO e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir,
devidamente informados, à autoridade superior, em conformidade com o § 4º, do art. 109, da Lei nº
8666/93."

 

6. Ao se analisar as razões recursais, levando em consideração as contrarrazões, e
observando ainda os princípios de direito administra�vo que regem as contratações pública, com
destaque para o da ampla compe��vidade que culmina com o da seleção da proposta mais vantajosa,
este previsto no art. 3º da Lei nº 8.666/93, e ainda considerando todos os termos do edital da
concorrência aqui apreciada, entendemos que a não apresentação da declaração de SUBCONTRATAÇÃO,
durante a fase de habilitação, não é passível de inabilitação, conforme disposto de forma clara no item
8.2 do Projeto Básico id. 75768235, como também a esta declaração não faz parte do rol de documentos
descritos no item 5 e 6 do instrumento convocatório.

 

"Art. 3o  A licitação des�na-se a garan�r a observância do princípio
cons�tucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administra�va, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento obje�vo e dos que lhes são correlatos." (Grifo nosso)

 

7. Nesse Caminho, fica efe�vamente demonstrado que as razões da peça recursal
apresentada pela licitante C.Q.O Construtora Queiroz Oliveira Ltda., inscrita no CNPJ sob o
nº 06.224.599/0001-23 - id. 92580733, não merecem prosperar, devendo ser man�da a decisão con�da
no item 7.1 da Nota técnica 90 id. 91454670, verbis:

 

"7.1. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA
CONCORRÊNCIA Nº 1/2022:
 

"Licitantes Habilitadas à próxima fase - Abertura dos envelopes nº 2:
1. CIVIL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 01.710.170/0001-22;
2. ENGEMAG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ N°
04.837.549/0001-96;

3. FH10 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - CNPJ N° 03.607.414/0001-71.
4. CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 06.224.599/0001-23;
"

 

8. Dessa forma, encaminho os autos à SUAG, para, se de acordo, autorizar a divulgação da
apreciação do recurso interposto contra o resultado de julgamento dos documentos de habilitação da
Concorrência nº 1/2022, conforme disposto na Nota técnica 90 id. 91454670, que aprovou os
documentos das licitantes supramencionadas, inclusive os da recorrente. 



 

 

Atenciosamente,

 

RENI FERNANDES

Presidente da CPL/SEEDF

Ordem de Serviço SEEDF Nº 355, de 27/12/2021.

Documento assinado eletronicamente por RENÍ DE PAULA FERNANDES - Matr.0248496-X,
Chefe da Unidade de Gestão e Acompanhamento das Licitações e Ajustes, em 10/08/2022, às
11:33, 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.

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= 93007523 código CRC= D3A59C5C.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

 

Subsecretaria de Administração Geral

 

Decisão n.º - SUAG/2022 - SEE/SUAG Brasília-DF, 12 de agosto de 2022.

 

DECISÃO

 

 

 Trata-se dos procedimentos administra�vos necessários a contratação da obra
de construção de CEPI – Centro de Educação para Primeira Infância – TIPO 1, do programa
PROINFÂNCIA/FNDE, com área construída de 1.637,63m², em terreno de 4.625,57m², localizado no Setor
Habitacional Taquari Quadra 04, Área Especial 04, RA XVIII, Lago Norte/DF, conforme Projeto Básico -
SEE/SIAE/DIRED (75768235) e Edital de Concorrência nº 001/2022-SEEDF (85979715).

 

Aportam-se os autos nesta Subsecretaria de Administração Geral - SEE/SUAG, por
intermédio da Nota Técnica N.º 4/2022 - SEE/SUAG/ULIC (93007523), no qual a Unidade de Gestão e
Acompanhamento das Licitações e Ajustes remete o Recurso Administra�vo (92580733), na forma
prevista no ar�go 109, § 4º da Lei nº 8.666/93, interposto pela licitante recorrente C.Q.O CONSTRUTORIA
QUEIROZ OLIVEIRA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 06.224.599/0001-23, onde contesta o resultado
de julgamento dos documentos de habilitação das concorrentes que par�ciparam da sessão inaugural do
certame, supostamente ofendida pela Nota Técnica N.º 90/2022
- SEE/SUAG/ULIC/DILIC - 91454670 (Nota Técnica de Julgamento dos Documentos de Habilitação),
conforme exposto pela Unidade de Gestão e Acompanhamento das Licitações e Ajustes, Nota Técnica N.º
4/2022 - SEE/SUAG/ULIC (93007523):

 

"1. Versa a presente nota técnica sobre a julgamento do recurso apresentado
pela licitante C.Q.O Construtora Queiroz Oliveira Ltda., inscrito no CNPJ sob o nº
06.224.599/0001-23, contra o resultado de julgamento dos documentos de
habilitação das concorrentes, que par�ciparam da sessão inaugural do certame,
como se vê da Ata de abertura dos envelopes 1 id. 89677589, verbis:
 

1.1 - Engemag Construtora e Incorporadora Ltda. - CNPJ nº 04.837.549/0001-
96;
1.2 - FH10 Construções e Serviços Eireli - CNPJ nº 03.607.414/0001-71;
1.3 - C.Q.O Construtoria Queiroz Oliveira LTDA - EPP - CNPJ
n°06.224.599/0001-23; e

1.4 - Civil Engenharia Ltda - CNPJ nº 01.710.170/0001-22". (grifado na original)

 

Dessa forma, transitando à devida análise recursal, verifica-se que a licitante recorrente
traz à tona os seguintes argumentos:

 



"3- FATOS e FUNDAMENTOS JURIDICOS
A empresa impetrante é par�cipante regular do certame licitatório, enunciado
por instrumento convocatório- Edital de Concorrência n° oo 1/2022 - SEDF-,
pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na modalidade
licitatória concorrência, do �po menor preço, sob a égide da Lei 8.666/93'.

O procedimento licitatório foi feito com escopo de posterior celebração de
contrato administra�vo obje�vando a contratação pelo Distrito Federal, por
meio da secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, de
empresa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DE CEPI - CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA -
TIPO 1, DO PROGRAMA PROINFÂNCIA/FNDE, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE
1.637,63M2, EM TERRENO DE 4.625,57M2, LOCALIZADO NO SETOR
HABITACIONAL TAQUARI QUADRA 04, ÁREA ESPECIAL 04, RA XVIII, LAGO
NORTE/DF."
(...)
"1 .Nenhuma empresa licitante, exceto a CONSTRUTORÁ QUEIROZ OLIVEIRA
apresentou a exigida declaração de subcontratação, exigência expressa do
edital, in verbis

"24.7 - Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso II, da Lei Complementar Federal n
123/2006 c/c art. 27, da Lei Distrital n 4.611/2011 e art. 9e, do Decreto Distrital
n°35.592/2014, a licitante vencedora poderá subcontratar, compulsoriamente,
en�dade(s) preferencial (is) , assim considerada(s) a(s) microempresa(s),
empresa(s) de pequeno porte e n2icroempreendedor(es) individual(is), nos
exatos termos do que dispõe o art. 3-, da Lei Complementar Federal n
123/2006, para execução de, até o limite de 30% (trinta por cento) do objeto
contratado"
"'24.7.1 - O licitante deverá indicar a(s) en�dade(s) preferencial(ais)
mencionada(s) que subcontratará, com a descrito dos serviços a serem
executados e seus respec�vos valores."
"Outrossim, o projeto básico no item 8.2 reafirma a necessidade da indicação,
in verbis:

"Ar. 90 Q instrumento convocatório poderá estabelecer a exigência de
subcontratação compulsória de en�dades preferenciais até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor do objeto."
(...)
"Nesse contexto, é importante citar que a Resolução n" 1.116, de 26 de abril de
2019 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA "estabelece
que as obras e os serviços no âmbito da Engenharia e da Agronomia são
classificados como serviços técnicos especializados ". No referido disposi�vo, o
CONFEA também estabeleceu, in verbis:

(...)
"Em face do exposto, considerando as especificidades da futura CONTRATADA e
que todo serviço de engenharia é classificado como serviço técnico
especializado, na etapa de habilitação do presente processo licitatório, a
licitante deverá apresentar as en�dades que subcontratará, com a descrição
dos serviços a serem subcontratados e seus respec�vos valores"
"Desta forma, de acordo com a legislação, o edital e o Projeto Básico as
construtoras que não apresentaram a declaração, devem ser INABILITADAS"

 

Em contrapar�da, sob de outro ponto de vista, a licitante FH10 CONSTRUÇÕES E SEVIÇOS
EIRELI - EPP apresentou Contrarrazão (92791599), sustendo os argumentos expostos a seguir: 

 



 "3 - Em síntese a licitante FH10 CONSTRUÇÕES E SEVIÇOS EIRELI - EPP, por
intermédio do documento acostado aos autos id. 92791599, alega que as
razões recursais não devem prosperar pelos mo�vos: "... A empresa CQO, sob o
argumento acima enunciado incorreu na prá�ca de ato manifestamente
EQUIVOCADO. Verifica-se que as citadas exigências não merecem prosperar,
tão pouco se sustenta, tendo em vista que as referidas exigências não
encontram qualquer garnida em nosso ordenamento jurídico vigente, nem tão
pouco estão expressas no EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O CERTAME ACIMA
DESCRITO."
4 - Traz ainda a licitante FH10 o requerimento de que o recurso seja julgado
improvido, "... reconhecendo-se a ilegalidade dos apontamentos feitos, como
de rigor, admita-se par�cipação da recorrente na fase seguinte da licitação, já
que habilitada a tanto a mesma está."

 
5 - Alega ainda "... requer-se essa Comissão de Licitação desconsidere o PEDIDO
FEITO PELA LICITANTE CQO EM SEU RECURSO e, na hipótese não esperada disso
não ocorrer, faça este subir, devidamente informados, à autoridade superior,
em conformidade com o § 4º, do art. 109, da Lei nº 8666/93."

 

A Unidade de Gestão e Acompanhamento das Licitações e Ajustes, Área Técnica
responsável pela condução dos procedimentos licitatórios demandados por esta Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal - SEE/DF, no ato decisório de primeira instância administra�va, aponta os
seguintes critérios de julgamento recursal: 

    

"6. Ao se analisar as razões recursais, levando em consideração as
contrarrazões, e observando ainda os princípios de direito administra�vo que
regem as contratações pública, com destaque para o da ampla compe��vidade
que culmina com o da seleção da proposta mais vantajosa, este previsto no art.
3º da Lei nº 8.666/93, e ainda considerando todos os termos do edital da
concorrência aqui apreciada, entendemos que a não apresentação da
declaração de SUBCONTRATAÇÃO, durante a fase de habilitação, não é passível
de inabilitação, conforme disposto de forma clara no item 8.2 do Projeto Básico
id. 75768235, como também a esta declaração não faz parte do rol de
documentos descritos no item 5 e 6 do instrumento convocatório.
 

"Art. 3o  A licitação des�na-se a garan�r a observância do princípio
cons�tucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administra�va, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento obje�vo e dos que lhes são correlatos." (Grifo nosso)
 
7. Nesse Caminho, fica efe�vamente demonstrado que as razões da peça
recursal apresentada pela licitante C.Q.O Construtora Queiroz Oliveira Ltda.,
inscrita no CNPJ sob o nº 06.224.599/0001-23 - id. 92580733, não merecem
prosperar, devendo ser man�da a decisão con�da no item 7.1 da Nota técnica
90 id. 91454670". (Grifado na original)

 

Diante do exposto, no uso das competências previstas no ar�go 128 do Regimentos
Interno da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 38.631/2017,



acolho os argumentos apresentados pela Unidade de Gestão e Acompanhamento das Licitações e
Ajustes, e DECIDO pelo indeferimento do Recurso Administra�vo (92580733), interposto pela licitante
recorrente C.Q.O CONSTRUTORIA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
06.224.599/0001-23, na forma prevista no ar�go 109, § 4º da Lei nº 8.666/93, mantendo-se, assim, a
decisão de primeira instância administra�va, formalizada pela Unidade de Gestão e Acompanhamento
das Licitações e Ajustes, na Nota Técnica N.º 4/2022 - SEE/SUAG/ULIC (93007523), com a devida
preservação da validade do Ato Administra�vo de Julgamento dos Documentos de Habilitação (Nota
Técnica N.º 90/2022 - SEE/SUAG/ULIC/DILIC - 91454670). 

 

Encaminhem-se os autos à Unidade de Gestão e Acompanhamento das Licitações e
Ajustes - SEE/SUAG/ULIC, para ciência e prosseguimento do feito. 

 

ÚRSULA FONTANA  

Subsecretária de Administração Geral - Subs�tuta

Documento assinado eletronicamente por URSULA CRISTINA FONTANA - Matr. 00445649,
Subsecretário(a) de Administração Geral subs�tuto(a), em 12/08/2022, às 11:55, 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.

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= 93220929 código CRC= 38A2A9F4.
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