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ANÁLISE AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO  
 

CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 

 
 

 

RECORRENTE: JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA ME 

 
 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

MONTAGEM E FORNECIMENTO DE DOIS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

ELÉTRICA PADRÃO ABNT. 

Comissão Permanente de Licitação do Iate Clube de Brasília: Ato da Comodoria AC 

42/2019, de 05 de setembro de 2019. 
 

 

 

I- BREVE SÍNTESE DOS FATOS 

 

Referimo-nos ao recurso administrativo interposto pela empresa JC DIEHL 

CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, apresentado em razão de sua inabilitação na 

Licitação na modalidade concorrência em questão, onde, em síntese, a Recorrente alega que, 

possui expertise e experiência pregressa, conforme atestados apresentados, com vistas a 

executar o objeto do presente certame. 

A Recorrente sustenta, ainda, que presta serviços para grandes órgãos públicos, os 

quais exigem habilitação técnica e área construtiva maior do que a solicitada no Edital da 

presente licitação. No mesmo sentido, alega que “colaciona relatório fotográfico dos serviços 

executados” teoricamente de acordo com o objeto da Concorrência nº 005/2020, relatório esse 

supostamente enviado por e-mail à Comissão Permanente de Licitação. 

Por fim, pugna pela realização de nova diligência, bem como, caso a referida 

diligência seja acatada, sejam tomadas as medidas cabíveis com vistas à habilitação da 

empresa. 

Eis a breve síntese das razões recursais da Recorrente. 

 

http://www.iatebsb.com.br/


                                                                                                          SCEN Trecho 02 conjunto 04  |  Brasília-DF  |  CEP:70.800-120  

                                                                                               Fone: (61) 3329-8779  |  (61) 3329-8778 

                                                                                               Site: www.iatebsb.com.br  |  Email: licitacoes@iatebsb.com.br  
  

 

 

Página 2 de 5 

 

II- DA ANÁLISE RECURSAL 

Preliminarmente, ressaltamos que o Iate Clube de Brasília é uma associação civil de 

direito privado, sem fins lucrativos, com sede em Brasília, regida por Estatuto Social próprio, 

possuindo, ainda, a Resolução Normativa nº 001, datada de 24 de abril de 2012, que institui 

Normas Gerais para Licitações e Contratos no âmbito do Clube.  

Destarte, a finalidade do procedimento licitatório do Iate é selecionar a proposta mais 

vantajosa, considerando todos os aspectos técnicos e econômicos associados, tendo em vista o 

poder discricionário da administração, através do qual a administração está imbuída de 

liberalidade para escolha, diante dos critérios de conveniência e oportunidade, desde que 

respeitados os limites da legalidade, sendo consideradas habilitadas apenas as empresas que 

atenderem integralmente aos requisitos formais estabelecidos na Resolução Normativa nº 001, 

datada de 24 de abril de 2012, bem como aos previstos objetivamente no Edital Licitatório, 

sem prejuízo de observâncias aos princípios basilares das licitações, tais como, legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

Adicionalmente, vale destacar a atuação desta Comissão no sentido de garantir que as 

empresas contratadas detenham expertise e habilitação suficiente para entregar o objeto do 

processe licitatório, com o objetivo de mitigar eventuais riscos e repercussões indesejadas ao 

Clube na hipótese de não cumprimento das disposições estipuladas no contrato a ser 

futuramente celebrado com a licitante vencedora do certame. 

Assim, em atenção ao recurso manejado pela empresa JC DIEHL CONSTRUÇÕES 

DE IMÓVEIS LTDA, preliminarmente, cumpre consignar que o suposto relatório 

fotográfico dos serviços executados jamais fora recebido por essa Comissão Permanente de 

Licitação, ou sequer a Recorrente o remeteu de forma física ao Iate Clube de Brasília, razão 

pela qual não adentraremos no mérito dessa alegação, ante a ausência de apresentação do 

relatório. 

Não obstante, esclarecemos que a Recorrente juntou ao recurso interposto ART’s e 

demais documentos técnicos que, apesar de não estarem previstos no Edital ou sequer terem 

sido solicitados pela Comissão Permanente de Licitação em eventual diligência, foram objeto 

de análise meramente compassiva pela Diretoria de Engenharia, que, apesar de intempestivos, 

os considerou inaptos a comprovar a capacidade técnica da Recorrente, haja vista se tratar de 

execução de serviços distintos daqueles descritos no Edital. 

http://www.iatebsb.com.br/
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Ademais, verifica-se, em primeira análise, que o item 4.3, alínea “k”, do Edital da 

Concorrência nº 005/2020, previa de maneira objetiva e expressa a necessidade de 

apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica com referências iguais 

ou maiores às do objeto desta licitação ou, a critério das licitantes, apresentação de dois 

contratos de serviços executados e comprovados com referências iguais ou maiores às do 

objeto desta licitação, senão vejamos a previsão expressa: 

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

ENVELOPE Nº 01 
 

4.3 A comprovação da habilitação será aferida pelo credenciamento, 

regularidade fiscal federal, estadual e municipal, qualificação 
econômico-financeira, prova de inexistência de débitos trabalhistas e 

demais condições estabelecidas neste edital. A licitante deverá 
apresentar os seguintes documentos em cópias autenticadas em 

cartório (exceto subitens ‘e’, ‘f’, ‘g’, ‘h’, ‘i’, ‘j’ e ‘l’):  
 

(...) 
 

k) No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica com referências 

iguais ou maiores às do objeto desta licitação ou dois contratos de 
serviços executados e comprovados com referências iguais ou maiores às 

do objeto desta licitação.  
l)  

 

Logo, da simples leitura, resta claro que, conforme previsão editalícia, a capacidade 

técnica da Recorrente seria constatada mediante avaliação e análise de um atestado de 

capacidade técnica ou dois contratos de serviços executados , ambos com referências iguais 

ou maiores às do objeto ora licitado. 

Ocorre que, conforme detida análise da Diretoria de Engenharia, área demandante, nos 

3 (três) atestados de capacidade técnica apresentados pela Recorrente, não restou demonstrada 

sua capacidade técnica para execução da obra objeto da licitação, vez que, em que pese o 

objeto do edital ter como objetivo principal a contratação de empresa para execução de 

serviços de “Montagem e fornecimento de quadros elétricos”, a Recorrente apresentou 2 

(dois) atestados de capacidade técnica cujo objeto foi a execução de serviços de 

“Manutenção Predial”, ou seja, serviço distinto do objeto do certame. 

Não obstante, a Diretoria de Engenharia verificou que, além dos dois atestados 

supracitados, a Recorrente apresentou, ainda, um terceiro atestado que, apesar de ter como 

objeto o fornecimento e a instalação de quadro elétrico, em seu escopo não há qualquer 

descrição dos componentes ou do disjuntor geral, o que prejudica sua análise.  

http://www.iatebsb.com.br/


                                                                                                          SCEN Trecho 02 conjunto 04  |  Brasília-DF  |  CEP:70.800-120  

                                                                                               Fone: (61) 3329-8779  |  (61) 3329-8778 

                                                                                               Site: www.iatebsb.com.br  |  Email: licitacoes@iatebsb.com.br  
  

 

 

Página 4 de 5 

 

Noutro giro, a Recorrente argumenta que presta serviços para “grandes órgãos 

públicos”, com habilitação técnica e área construtiva maior, contudo, o Edital facultava às 

licitantes a possibilidade de apresentarem contratos de prestação de serviços relativos a obras 

já executadas, entretanto, a Recorrente não usou dessa prerrogativa para comprovar sua 

capacidade técnica. 

Por outro lado, a licitante pugna por uma diligência junto à empresa, no entanto, em 

que pese haver previsão no Edital Convocatório de concessão de prazo para apresentação 

complementar de documentos ausentes, cumpre salientar que se trata de mera possibilidade, 

cuja concessão é facultativa e de interesse exclusivo do Iate Clube de Brasília, senão 

vejamos a redação contida nos itens 4.6, 4.6.1 e 12.4, todos do Instrumento Convocatório: 

4.6 A critério da CPL poderá ser inabilitada e/ou desclassificada a 
licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido neste edital. 
 

4.6.1 Por interesse exclusivo do IATE, poderá ser oportunizado à licitante a 
apresentação de documentos ausentes, conforme critérios definidos pela 

Comissão, o qual deverá, quando for o caso, ser entregue no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas. 
 

(...) 
 

12.4  A Comissão de licitação poderá pedir esclarecimentos e promover 

diligências, em qualquer fase da licitação e sempre que assim julgar (em) 
necessário, inclusive fixando prazos para atendimento de eventuais 

questionamentos por quem de direito, objetivando elucidar eventuais dúvidas 
ou complementar a instrução do procedimento. 

 

Nesse prisma, por se tratar de mera faculdade da Comissão Permanente de Licitação, 

esclarecemos que, no presente certame, foi deliberado pelo Colegiado acerca da não abertura 

de diligências presenciais ou de solicitação de documentos com o intuito de comprovar a 

capacidade técnica das licitantes que eventualmente não tivessem cumprido os requisitos 

técnicos através dos atestados e contratos inseridos nos envelopes de nº 1, ou seja, foi 

decidido pela Comissão que não haveria concessão de prazo para que as licitantes 

complementassem documentos TÉCNICOS eventualmente faltantes. 

Cumpre informar que tal decisão se deu diante do fato de haver ampla concorrência no 

certame, e, em razão do princípio da isonomia, caso a Comissão Permanente de Licitação 

tivesse deliberado pela abertura de prazo para apresentação de documentos técnicos faltantes 

ou realização de diligência presencial, necessariamente, haveria obrigação de conceder a 

mesma oportunidade para todo os demais licitantes que foram inabilitados, o que, 
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inquestionavelmente, tornaria o processo moroso, situação essa extremamente inoportuna e 

indesejada para o Iate Clube de Brasília. Há, ainda, que consignar que caso houvesse abertura 

de prazo para complementação da documentação técnica, seria uma prática injusta com os 

demais licitantes que observaram rigorosamente os critérios descritos no Edital. 

Portanto, conforme parecer técnico da Diretoria de Engenharia do Iate Clube de 

Brasília e diante do não cumprimento da exigência editalícia quanto à apresentação de 

Atestados de Capacidade Técnica condizentes com o objeto do certame, a inabilitação da 

empresa JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA é medida que se impõe, a fim 

de garantir uma ampla, justa e impessoal competição, dentro da indispensável legalidade. 

Assim, a Comissão Permanente de Licitação do Iate Clube de Brasília, com amparo 

nos termos descritos no parecer técnico da Diretoria de Engenharia do clube, bem como em 

análise às previsões do Edital e seus anexos, e, ainda, após reexame baseado nos fatos e nas 

razões recursais apresentadas pela Recorrente, bem como em atenção à conveniência e 

oportunidade da administração, em atendimento aos requisitos estabelecidos na Resolução 

Normativa nº 001, datada de 24 de abril de 2012, decidiu por NÃO acatar as razões do 

recurso manejado pela empresa JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, já que 

as disposições Editalícias não foram observadas pela licitante Recorrente. 

Desse modo, a Comissão Permanente de Licitação do Iate Clube de Brasília resolve 

CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso administrativo 

apresentado pela empresa JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, diante do 

não cumprimento da integralidade dos requisitos estabelecidos no Edital, vez que apresentou 

Atestados de Capacidade Técnica incompatíveis com o objeto do certame, não atendendo o 

requisito objetivo descrito no item 4.3, alínea “k”, do Edital da Concorrência nº 005/2020. 

Nesses termos, a Comissão Permanente de Licitação mantém a decisão que considerou 

a Recorrente INABILITADA no certame. 

Brasília-DF, 27 de agosto de 2020 

 

CELINA MARIANO OLIVEIRA SILVA  

Presidente da Comissão 

 
             MOISÉS DO ESPÍRITO SANTO 

Membro da Comissão 
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