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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

Diretoria de Licitações

Despacho - SEE/SUAG/DILIC Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020.

RESPOSTA RECURSO ADMINISTRATIVO

Trata-se de manifestação acerca do recurso administra�vo ingressado tempes�vamente pela
empresa ALCANCE ENGENHARIA (52756158) rela�vo à ATA DE HABILITAÇÃO do Edital de Concorrência
CONCORRÊNCIA Nº 02/2020 - SEDF, cujo objeto é  Contratação de empresa especializada para realizar a obra
de Reforma do Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia, com área construída de 3.872,50 m², localizado na
QNP 30 – AE 01, Ceilândia/RA IX – DF,  processo nº. 00080-00185689/2019-63.

 Inicialmente cumpre destacar que a  empresa Alcance Engenharia e Construção LTDA foi
inabilitada por apresentar prova de Regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL com data de vencimento
expirada, conforme pode ser visto no SICAF e Cer�dão constas na página 41 da documentação de habilitação
encaminhada pela empresa, contrariando o disposto no item 5.1.1 do edital.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa acostou diversas cer�dões com intuito de
comprovar a regularidade fiscal junto ao Município onde a  citada empresa é estabelecida, dentre elas a
cer�dão que a Comissão embasou sua inabilitação, tendo em vista que a mesma encontrava-se com a
validade expirada.

Contudo, após recurso da empresa ALCANCE, a comissão promoveu reanálise da
documentação de habilitação da empresa e verificou que a mesma acostou também Cer�dões nega�vas
Imobilária e Mobiliária dentro da data de validade.

Desta forma, cumpre destacar que a exigência comum em editais de licitação é a cer�dão de
regularidade fiscal estadual e municipal da empresa e não do imóvel em que a empresa está estabelecida.

A Lei 8.666/93 prevê que poderá ser exigido para fins de comprovação da regularidade fiscal
do licitante, exclusivamente os seguintes documentos:

Art. 29.  A documentação rela�va à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o
caso, consis�rá em:             (Redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011)   
   (Vigência)
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, rela�vo ao domicílio ou sede do licitante, per�nente ao seu ramo de
a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
IV - prova de regularidade rela�va à Seguridade Social e ao Fundo de Garan�a por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais ins�tuídos por lei.          (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho,
mediante a apresentação de cer�dão nega�va, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943.        (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)       (Vigência)
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Portanto, a prova de regularidade referente a cer�dão Municipal a que alude a legislação, é
comprovada mediante a apresentação da Cer�dão Nega�va Mobiliária.  Essa é a cer�dão que comprova os
tributos que interessam à licitação.

Por outro lado, a Cer�dão de Débitos Imobiliários não atende as exigência  de licitações, uma
vez que esta visa verificar a existência de débitos do imóvel, ou seja, dívidas imobiliárias junto à Prefeitura
tais como IPTU, taxa de asfalto, taxa de coleta de lixo, de conservação etc. Esses tributos não interessam à
licitação.

Sendo assim, foi possível verificar que a empresa ALCANCE ENGENHARIA, cumpriu as
exigências do Edital, mas cumpre salientar que o excesso preciosismo da empresa, ao acostar cer�dões
imprestáveis para licitação que levou a Comissão a posicionar inicialmente pela inabilitação da empresa,
cometendo equivoco na inabilitação da empresa.

Por todo exposto,  ACATAMOS o recurso da empresa ALCANCE ENGENHARIA LTDA, tornando-a
habilitada a par�cipar da fase de proposta do referido procedimento licitatório

DIEGO FERNANDEZ GOMES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por DIEGO FERNANDEZ GOMES - Matr. 02398796,
Diretor(a) de Licitações, em 17/12/2020, às 10:16, 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= 52810279 código CRC= 7ED0C651.
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