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Unidade de Gestão e Acompanhamento das Licitações e Ajustes

Diretoria de Deflagração das Licitações

 

 

À

SUAG, 

 

Processo nº 00080-00055854/2020-97

Concorrência nº 17/2021

 

Trata-se de Concorrência n°17/2021, referente à contratação da obra de reconstrução da
Escola Classe 415, localizada na QN 417, AE - Setor Norte, RA XII – Samambaia/DF, em terreno de
10.375,50m² e área construída de 4.609,25m². O lote é cercado por gradil e possui acessos específicos de
pedestres e veículos, além de guarita com sanitário. A edificação é térrea, e composta por 08 Salas de
Aula para a Educação Infan�l, 08 Salas de aula para o Ensino Fundamental, Solários, Sanitários cole�vos
para a Educação Infan�l e para o Ensino Fundamental, Sanitários cole�vos para professores/comunidade,
Sanitários PCD alunos, Sala de Leitura, Sala Mul�uso, Sala de Vídeo, Salas de Apoio à Aprendizagem, SOE
- Serviço de Orientação Educacional, SEAA – Serviço Especializado de Apoio ao Aprendizado, Sala de
Atendimento Pedagógico, Espaço Maker, Laboratório de Ciências, Sala de Artes, Sala de Música,
Brinquedoteca, Cozinha Experimental, pá�os coberto e descobertos, Quadra coberta, Secretaria, Arquivo,
Sala Direção, Sala Vice Direção, Sala Coordenação Educação Infan�l, Sala Coordenação Ensino
Fundamental, Sala dos Professores, Sala de Reuniões, Copa, Sanitários cole�vos p/ professores e
comunidade, Sanitários PNE p/ professores e comunidade, Reprografia, Depósito Material Pedagógico.
Cozinha, Sala Pré-Lavagem, Depósito de Gêneros, Lavanderia, Depósito de material de limpeza, Depósitos
Gerais, Almoxarifado, Sala Técnica, Sala Servidores, Ves�ário Servidores, Castelo d’água, Central de Gás e
estacionamento.

 

Assunto: Recurso Administra�vo/ Recorrente: G.C.E S/A, CNPJ sob o nº 05.275.229/0001-
52.

 

1. DOS FATOS E DO PEDIDO DA RECORRENTE

1.1.  Visando atender aos termos da Nota Jurídica n°144 id. 82519473, que pugnou pelo
acatamento da Decisão nº 6054/2016 – TCDF, providenciou-se a convocação da licitante Fibra
Construções Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 07.713.994/0001-32 (Empresa de Pequeno Porte), que
exerceu seu direito de preferência, tendo sido apresentado nova proposta no valor total de R$
11.281.251,70 (onze milhões, duzentos e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e
setenta centavos), como se vê do doc. SEI id. (83016534), inferior ao valor de R$ 11.282.259,19 (onze
milhões, duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos),
apresentado pela licitante GCE S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 05.275.229/0001-52.

1.2. Dessa forma, o recurso administra�vo apresentado pela licitante G.C.E S/A, que se vê
acostado aos autos id. (85717191), contra o resultado final do certame licitatório, que declarou a licitante
(Empresa de Pequeno Porte) FIBRA Fibra Construções Eireli como vencedora da Concorrência nº 17/2021,
como se vê do id. (85372208), adentrou na tese de que o processo licitatório em questão não previu o
direito de preferência  no certame, relacionado às micro e pequenas empresas e às legislações



correspondentes. O que pugnou pela descons�tuição da empresa FIBRA Construções Eireli como
vencedora do certame. 

 

2. DAS CONTRARRAZÕES

2.1. Em sede de defesa, não foram apresentadas contrarrazões. 

2.2. Esse é o breve relatório.

2.3. Passa-se à análise.

 

3. DA ANÁLISE DO MÉRITO

Recurso (id 85717191)  -  G.C.E S/A, CNPJ nº 05.275.229/0001-52:

3.1. Após o julgamento do resultado final da Concorrência nº 17/2021, houve a publicação do
Aviso de Resultado Final, no DODF, DOU e Jornal de Brasília, no dia 01 de fevereiro de 2022, sendo a
proposta de menor custo apresentada pela licitante GCE S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 05.275.229/0001-
52, com o valor global de R$ 11.282.259,19 (onze milhões, duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e
cinquenta e nove reais e dezenove centavos), como comprova o documento SEI Id. 79157107.

3.2. Contudo, a Diretoria de Deflagração das Licitações exarou o Relatório SEI-GDF n.º 44/2022
(80236491), que tratou do direito de preferencial das microempresas e empresas de pequeno porte,
baseando-se no entendimento e interpretação dos ar�gos da Lei Complementar nº 123/2006 ("Ins�tui o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera disposi�vos das Leis no 8.212
e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei
Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e
9.841, de 5 de outubro de 1999") e da Lei Distrital nº 4611/2011, o qual teve como mo�vação o direito
de preferência regulamentado pelo art. 21 da Lei Distrital nº 4.611/2011, verbis:

 

"LEI Nº 4.611/2011
(...)

"Art. 21. O direito de preferência será concedido quando, após a abertura e a
classificação das propostas nas licitações convencionais ou após a fase de
lances no pregão, for verificado que o menor preço não foi apresentado por
microempresas e empresas de pequeno porte e, entre os demais classificados,
houver proponente com direito de preferência.
§ 1º O intervalo do direito de preferência é de até 10% (dez por cento) superior
ao menor preço, nas licitações convencionais, e de até 5% (cinco por cento) nas
licitações realizadas na modalidade de pregão.""
 

3.3. O supramencionado relatório teve como conclusão a sugestão de envio dos autos  ao
Consul�vo da Assessoria Jurídico-Legisla�va - AJL, para manifestação quanto aos efeitos da Decisão nº
6054/2016 - TCDF, que afastou a eficácia do art. 24 da lei Distrital nº 4.611/2011.

 

"LEI Nº 4.611/2011
(...)
Art. 24. O tratamento favorecido e diferenciado de que trata a presente Lei não
poderá ser aplicado em favor de en�dade que, em decorrência do valor da
licitação a que es�ver concorrendo, venha a auferir faturamento que acarrete o
seu desenquadramento da condição de microempresa.

 



DECISÃO Nº 6054/2016 - TCDF
"Decisão n. 6054/2016 – TCDF, que afastou a eficácia do art. 24 da Lei distrital
n. 4.611/2011 por ser incompa�vel com o art. 3º, §4º e §9º da LC n. 123/06,
conforme voto do I. Conselheiro do TCDF, Dr. Manoel de Andrade, proferido na
decisão supramencionada:

“Entretanto, como bem ressaltado pelos Órgãos Técnico e Ministerial, mesmo
que o disposi�vo legal em discussão fizesse referência expressa a ambos os
�pos de en�dades favorecidas (microempresa e empresa de pequeno porte), a
aplicação do tratamento favorecido e diferenciado não poderia ser afastada em
razão do valor licitado, uma vez que tal procedimento iria de encontro ao
regramento con�do na Lei Complementar federal n. 123/2006 (que
estabeleceu normas gerais sobre o assunto). Nesse sen�do, peço vênias para
transcrever os esclarecedores excertos do Parecer 823/2016-CF do Parquet
especial:
“15. Apesar de entendermos o obje�vo do legislador de se antecipar a uma
situação de vindouro desenquadramento da licitante como en�dade
preferencial, ou seja, com tratamento legalmente favorecido e diferenciado,
não pactuamos com a lógica do disposi�vo de u�lizar como critério algo que
ainda sequer aconteceu juridicamente. Dito de outro modo, a mera perspec�va
de faturamento futuro não pode resultar no desenquadramento da en�dade
como microempresa ou empresa de pequeno porte.
"16. Isso se deve pelo critério anual, com base no ano - calendário, para a
classificação das empresas como microempresa ou empresa de pequeno porte,
o qual é estabelecido no art. 3º, § 9º e § 9º-A, da Lei Complementar n
123/2006, in verbis:"

(...)
"17. Assim, à luz da orientação legal, o correto é considerar os efeitos da receita
auferida apenas no exercício financeiro subsequente. A exceção se dá, tão
somente, quando o excesso for superior a 20% do limite previsto no inc. II do
art. 3º, atualmente em R$ 3.600.00,00, ou seja, quando ultrapassar R$
4.320.000,00 de receita bruta no mesmo ano-calendário. Nesse caso
excepcional, a exclusão, bem como os efeitos daí decorrentes, ocorrerão no
mês subsequente ao excesso."
18. Logo, não poderia a Lei n. 4.611/2011, muito menos o Decreto n.
35.592/2014, ambas legislações de procedência distrital, alterar o critério de
desenquadramento consignado na Lei Complementar n. 123/2006, inovando
no momento de exclusão das microempresas e empresas de pequeno porte do
regime diferenciado e preferencial de par�cipação em licitações públicas.

Friso, ainda, que o entendimento acima está em consonância com o que já foi
decidido por esta Corte de Contas ao apreciar outros casos semelhantes
(Decisão Liminar n. 044/2011-P/AT e Decisão n. 4835/2013).

 

3.4. Prosseguindo, esta Diretoria solicitou que os autos do Relatório 44/2022 fossem enviados
ao Consul�vo da Assessoria Jurídico-Legisla�va - AJL, para manifestação quanto aos efeitos
da Decisão nº 6054/2016 – TCDF, que afastou a eficácia do art. 24 da Lei distrital nº 4.611/2011 por ser
incompa�vel com o art. 3º, §4º e §9º da LC n. 123/06. A Assessoria Jurídico-Legisla�va emi�u Nota
Jurídica 144/2022 (ID. 82519473), a qual sustentou o seguinte entendimento:

 

"Seguindo o mesmo entendimento, a PGDF, em Parecer Referencial nº 25/2022,
cita, em cota de aprovação, o Parecer nº 549/2021-PGDF/PGCONS que
transcreve alguns trechos do voto da Decisão que afastou a eficácia do art. 24
da Lei distrital n. 4.611/2011, e recomenda a par�cipação de empresas em
recuperação judicial na licitação. Uma vez que a par�cipação das empresas

https://www.pg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2022/01/Parecer_Referencial_SEI_GDF_n.__025_2022___PGDF_PGCONS.pdf


nessa situação em licitações públicas é admi�da pela jurisprudência do STJ, TCU
e AGU, salientando ainda que, no âmbito da PGDF, o Parecer nº
135/2021 propôs a evolução dos entendimentos exarados anteriormente,
para admi�r a par�cipação das empresas em fase de recuperação judicial nas
licitações, com plano de recuperação acolhido ou homologado judicialmente,
cabendo à empresa demonstrar sua viabilidade econômica."
"Sendo assim, por possuir Parecer Referencial sobre o presente tema, esta
Assessoria acompanha o entendimento da Doutor Procuradoria, especialmente
quanto à orientação lançada em cota de aprovação no Parecer Referencial nº
25/2022, na qual consta a citação expressa da Decisão nº 6054/2016 – TCDF e,
portanto, entendimento no mesmo sen�do daquela corte de contas, a
qual afastou a eficácia do art. 24 da Lei distrital n. 4.611/2011 por ser
incompa�vel com o art. 3º, § § 4º e 9º da LC n. 123/06, norma que estabelece
regras gerais sobre o assunto."

 

3.5. Tendo em vista o teor do Relatório 44 id. (80236491), que foi acolhido pela AJL, em
sua Nota Jurídica n.º 144/2022 (ID. 82519473), esta Diretoria de Licitações confirma o posicionamento
adotado de que as empresas que se enquadram como MEI e EPP devem seguir o que leciona o art. 21 da
Lei Distrital nº 4.611/2011.

 

"LEI Nº 4.611/2011
(...)
"Art. 21. O direito de preferência será concedido quando, após a abertura e a
classificação das propostas nas licitações convencionais ou após a fase de
lances no pregão, for verificado que o menor preço não foi apresentado por
microempresas e empresas de pequeno porte e, entre os demais classificados,
houver proponente com direito de preferência.

§ 1º O intervalo do direito de preferência é de até 10% (dez por cento) superior
ao menor preço, nas licitações convencionais, e de até 5% (cinco por cento) nas
licitações realizadas na modalidade de pregão.""

 

3.6. Dessa maneira, a convocação da licitante FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI, para exercer o
direito de preferência, é recepcionada pela nova proposta ajustada no valor global de R$ 11.281.251,70
(onze milhões, duzentos e oitenta e um mil duzentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), que
apresenta valor menor em comparação com o valor de R$ 11.282.259,19 (onze milhões, duzentos e
oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos) apresentado pela licitante
GCE S/A. 

 

3.7. Ademais, é crucial frisar o princípio da autotutela, o qual permite que a Administração
possa anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se
originam direitos, ou revogá-los, por mo�vo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Não abarcar as diretrizes da Lei
Distrital nº 4.611/2011 e da Lei Complementar nº 123/2006, seria ir de encontro ao princípio da
juridicidade, o qual vincula a a�vidade estatal ao conjunto de princípios e regras, valorizando a realização
dos direitos sobre a aplicação da lei administra�va, da qual está consagrado nos princípios gerais do
direito. Este princípio engloba todas as leis (princípio da legalidade), as regras internas e os costumes
para a correta execução da Administração Pública. 

 

3.8. Outro princípio o qual merece destaque é o princípio da supremacia do interesse público
sobre o privado, o que se pretende a priorizar o interesse cole�vo ao sobreporem-se aos individuais, ou
seja, a cole�vidade deve ser priorizada. Dessa maneira, em conexão ao caso licitatório, a aplicação de

https://www.pg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2022/01/Parecer_Referencial_SEI_GDF_n.__025_2022___PGDF_PGCONS.pdf


uma proposta mais vantajosa só tem a priorizar os interesses sociais, uma vez que os gastos da
Administração Pública serão o�mizados, o que reforçaria o princípio da proposta mais vantajosa para
Administração. 

 

3.9. É de conhecimento público, que a licitação, conforme preleciona o art. 3º da Lei nº
8.666/93, des�na-se a garan�r a observância do princípio cons�tucional da isonomia, e a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração.  Selecionar a proposta mais vantajosa, é garan�r para a
administração pública a melhor relação custo-bene�cio.

 

"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)

 

3.10. Em conclusão, quanto a essas alegações, ra�fica-se a empresa vencedora FIBRA
CONSTRUÇÕES EIRELI em face do cumprimento das exigências legais vigentes. 

 

3.11. Ressaltamos que a licitação em questão foi processada seguindo os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administra�va,
desenvolvimento sustentável, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento obje�vo,
razoabilidade, compe��vidade, proporcionalidade e aos que lhes são correlatos, de modo que, ao
contrário do que afirma a recorrente em seu recurso, não procede a alegação do não cumprimento das
exigências contratuais. 

 

3.12. É o mérito recursal. 

 

3.13. Passa-se ao julgamento.

 

4. CONCLUSÃO

4.1. Ante o exposto, em resposta ao recurso apresentado pela empresa G.C.E S/A, CNPJ nº
05.275.229/0001-52, entendemos, s.m.j, que este não merece prosperar, visto que ra�fica-se o
entendimento da Assessoria Jurídico-Legisla�va - AJL (ID. 82519473) em manter a aplicação do direito de
preferência face às micro e empresas de pequeno porte. Dessa forma, o que vem confirmar como
vencedora do certame a licitante FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI, após minuciosa análise administra�va,
que se baseia na nota jurídica citada. 

 

4.2. Desta forma, as alegações, argumentações e informações expostas neste
documento foram suficientes e determinantes, no nosso entendimento, s.m.j, para RATIFICAR a
decisão inicialmente impetrada, além de estar em perfeita consonância com entendimento jurídico e
legal, que se vê estampado na Nota Jurídica - AJL id. (82519473).

 

4.3. Assim, remeto os autos à essa SUAG, visando decisão final do recurso aqui apreciado.

 



 

Reni Fernandes

Presidente da CPL

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por RENÍ DE PAULA FERNANDES - Matr.0248496-X,
Diretor(a) de Deflagração das Licitações, em 16/05/2022, às 09:59, 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= 86347812 código CRC= 625C8E1D.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

 

Subsecretaria de Administração Geral

 

Decisão n.º de Recurso Administra�vo/2022 - SEE/SUAG Brasília-DF, 17 de maio de 2022.

 

Referência: Processo nº 00080-00055854/2020-97

Interessado(a): Empresa G.C.E S/A

Assunto: Licitação. Concorrência n°17/2021. Recurso Administra�vo.

 

À ULIC, com vistas à DILIC,

 
Trata-se da Concorrência n°17/2021, referente à contratação da obra de reconstrução da

Escola Classe 415, localizada na QN 417, AE - Setor Norte, RA XII – Samambaia/DF, em terreno de
10.375,50m² e área construída de 4.609,25m². O lote é cercado por gradil e possui acessos específicos de
pedestres e veículos, além de guarita com sanitário. A edificação é térrea, e composta por 08 Salas de
Aula para a Educação Infan�l, 08 Salas de aula para o Ensino Fundamental, Solários, Sanitários cole�vos
para a Educação Infan�l e para o Ensino Fundamental, Sanitários cole�vos para professores/comunidade,
Sanitários PCD alunos, Sala de Leitura, Sala Mul�uso, Sala de Vídeo, Salas de Apoio à Aprendizagem, SOE
- Serviço de Orientação Educacional, SEAA – Serviço Especializado de Apoio ao Aprendizado, Sala de
Atendimento Pedagógico, Espaço Maker, Laboratório de Ciências, Sala de Artes, Sala de Música,
Brinquedoteca, Cozinha Experimental, pá�os coberto e descobertos, Quadra coberta, Secretaria, Arquivo,
Sala Direção, Sala Vice Direção, Sala Coordenação Educação Infan�l, Sala Coordenação Ensino
Fundamental, Sala dos Professores, Sala de Reuniões, Copa, Sanitários cole�vos p/ professores e
comunidade, Sanitários PNE p/ professores e comunidade, Reprografia, Depósito Material Pedagógico.
Cozinha, Sala Pré-Lavagem, Depósito de Gêneros, Lavanderia, Depósito de material de limpeza, Depósitos
Gerais, Almoxarifado, Sala Técnica, Sala Servidores, Ves�ário Servidores, Castelo d’água, Central de Gás e
estacionamento.

 Visando atender aos termos da Nota Jurídica n°144 id. 82519473, que pugnou pelo
acatamento da Decisão nº 6054/2016 – TCDF, providenciou-se a convocação da licitante Fibra
Construções Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 07.713.994/0001-32 (Empresa de Pequeno Porte), que
exerceu seu direito de preferência, tendo sido apresentado nova proposta no valor total de R$
11.281.251,70 (onze milhões, duzentos e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e
setenta centavos), como se vê do doc. SEI id. (83016534), inferior ao valor de R$ 11.282.259,19 (onze
milhões, duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos),
apresentado pela licitante GCE S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 05.275.229/0001-52.

Dessa forma, a Comissão Permanente de Licitação - CPL publicou o resultado final de
julgamento da Concorrência nº 17/2021, que declarou vencedora do certame a licitante FIBRA
CONSTRUÇÕES EIRELI, conforme Doc Sei (85372208).

Contudo, a licitante G.C.E S/A apresentou recurso administra�vo contra o resultado final
do certame licitatório (85717191), o qual adentrou na tese de que o processo licitatório em questão não
previu o direito de preferência  no certame, relacionado às micro e pequenas empresas e às legislações
correspondentes. O que pugnou pela descons�tuição da empresa FIBRA Construções Eireli como
vencedora do certame.

 



É o breve relatório.

 

Diante da fundamentação apresentada pela CPL, consignada no Termo de Julgamento
(86347812), que está em consonância com as normas e princípios que norteiam o processo licitatório na
administração pública e com o entendimento jurídico e legal que se vê estampado na Nota Jurídica - AJL
id. (82519473), no uso das competências previstas no ar�go 128 do Regimento Interno da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 38.631/2017, com fulcro no ar�go 109,
§ 4º, da Lei nº 8.666/93, INDEFIRO o recurso interposto pela empresa G.C.E S/A, mantendo-se, assim, a
decisão imposta pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, no âmbito dos procedimentos licitatórios
da Concorrência n°17/2021.

 

 

 

MAURÍCIO PAZ MARTINS  

Subsecretário de Administração Geral

DODF Extra nº 27-A, 30 de março de 2021, p.01.

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO PAZ MARTINS - Matr. 00344966,
Subsecretário(a) de Administração Geral, em 17/05/2022, às 18:14, 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= 86639895 código CRC= 3976C065.
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