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Fibra Construções EIRELI  

ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO GDF  

 

CONCORRÊNCIA N° 3/2021 

 

 

 

 

 

FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELLI-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

C.N.P.J sob o nº 07.713.994/0001-32, situada na ADE Quadra 1 Conjunto A Lote 07 - Área de 

Desenvolvimento - PSUL /Ceilândia –DF, CEP 72237-110 - BRASILIA, vem, respeitosamente, à presença de 

V. Sª, por seu procurador, interpor o presente 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Em face da decisão que a inabilitou do certame licitatório, mediante os motivos de fato e de direito a seguir 

aduzidos. 
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I – DOS FATOS 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, por intermédio de sua 

Comissão Permanente de Licitação faz processar licitação, na modalidade de Concorrência nº 03/2020, 

com o seguinte objeto:  

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 

CEPI – CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA - TIPO 2 (PROJETO 

PRÓPRIO) DO PROGRAMA PRÓINFÂNCIA/ FNDE, EM TERRENO DE 3.217,58 M² E 

ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.102,74 M². A EDIFICAÇÃO CONTA COM 05 SALAS PARA 

ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, 01 SALA MULTIUSO, FRALDÁRIO, 

LACTÁRIO, SALAS ADMINISTRATIVAS, SANITÁRIOS, COZINHA E DEPENDÊNCIAS, 

REFEITÓRIO, PLAYGROUND, FECHAMENTOS COM GRADIL, PORTÕES E MURO, 

CALÇADAS, RAMPAS, ESTACIONAMENTO, CANTEIROS, TRATAMENTO PAISAGÍSTICO, 

BANCOS, POSTES DE ILUMINAÇÃO, PARACICLO, MASTROS DE BANDEIRAS, LIXEIRAS 

E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, EM TERRENO LOCALIZADO NA QUADRA 03, AE 02, 

SETOR LESTE - RA XXV - SCIA (ESTRUTURAL) - DF.” 

Ao julgar os documentos de habilitação das licitantes, a comissão decidiu inabilitar 

a recorrente sob o seguinte argumento:  

“Fibra Construções – CNPJ 07.713.994/0001-32 

Motivo: Não atendeu aos requisitos do subitem 5.6 do edital. 

A empresa NÃO apresentou Certidões de Acervo Técnico que comprovam a 

execução de serviços de acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação 

CONCORRÊNCIA Nº3/2021 -SEDF. 

O serviço de ESTACA hélice continua e/ou mecanicamente escavada com diâmetro 

maior ou igual a 20cm não foi identificado nos atestados que acompanham as 

CAT´s apresentadas pelos responsáveis técnicos da empresa. Dessa forma, a 

empresa não conseguiu comprovar o quantitativo mínimo nos termos do Edital em 

comento.” 

Ocorre, todavia, que os fundamentos utilizados para embasar a inabilitação da 

Recorrente se acham manifestamente equivocados, na medida em que a concorrente atendeu todos os 

ditames editalícios e, inclusive, o subitem 5.6, motivo pelo qual inexiste qualquer impedimento para a 

habilitação da mesma no certame, segundo demonstrar-se-á adiante. 
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II – DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À CAPACIDADE TÉCNICA 

O único fundamento que embasou a decisão de inabilitação da Recorrente se 

escora no suposto descumprimento do item 5.6 do Edital de licitação, mais especificadamente, aquele 

descrito no subitem 5.6.1.1. em uma das características da obra que assim dispõe: 

5.6.1.1. Do(s) Responsável(eis) Técnico(s) - Atestado(s) de responsabilidade 

técnica, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU da 

região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 

Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que 

comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 

Federal, ou ainda, para empresas privadas, serviços em prédio público, comercial 

ou industrial, com características técnicas similares às do objeto da presente 

licitação, com as seguintes características:  

CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

ESTACA hélice contínua e/ou mecanicamente escavada com diâmetro maior ou 

igual a 20cm 

Segundo a Comissão Permanente de Licitação os atestados apresentados pela 

Recorrente não atenderam ao mínimo exigido no edital. 

Certo, contudo, é que tal exigência foi fielmente cumprida pela Recorrente. 

A licitante, para comprovação de sua capacidade técnica, fez juntar ao processo 

licitatório o Atestado de nº 0720210000678, emitido pela Comissão Regional de Obras da 11ª Região 

Militar CRO/11, o qual comprova a execução dos serviços licitados, especificando, nesse caso, o diâmetro 

de 20 cm da Estaca (pag. 45 da documentação apresentada), a saber: 

Composição 

90811 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL 

ATÉ 26M. PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170KN.M. 

M 2.054,00 
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Tal atestado foi devidamente destacado e lançado no resumo constante da página 

25 da documentação apresentada pela Licitante, cuja cópia junta ao presente recurso para que não 

pairem dúvidas quanto ao atendimento da referida exigência editalícia. 

Assim sendo, diante do atendimento da referida exigência editalícia, não há como 

alijar a Recorrente do certame, devendo, portanto, ser revista e reformada a decisão que a afastou. 

III – CONCLUSÃO 

Pelo exposto, a FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELLI-EPP requer a essa comissão acolher 

os seguintes pedidos: 

a) seja reformada a decisão administrativa que a inabilitou da concorrência nº 3/2021 de modo 

a permitir seu prosseguimento no mencionado certame licitatório;  

b) seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, com base no art. 109, § 2º da Lei nº 

8.666/93; e 

c) caso entenda essa d. Comissão pela improcedência do recurso, o que se 

admite em nome da dialética, requer a remessa do presente recurso à autoridade superior, na 

forma do art. 109, §4º da Lei 8.666/93, onde confia no seu provimento. 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento, 

Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. 
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