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ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO ELETRÔNICO AARH Nº 31/2018 

 

 

Ao primeiro dia do mês de outubro de 2018, reuniram-se a Pregoeira e a integrante 

da Equipe de Apoio para análise do recurso apresentado, no âmbito do Pregão Eletrônico 

supramencionado, em 14/09/2018, pelo Licitante FINARQ CONSULTORIA EM 

ARQUITETURA LTDA., doravante denominado Recorrente. 

 

 

I. HISTÓRICO 

 

Por intermédio da IP ADEP/DEPROF nº 04/2018, aprovada em 03/07/2018 pela 

Diretoria do BNDES, através da Decisão de Diretoria nº 356/2018, foi autorizada a 

realização de procedimento licitatório, na modalidade Pregão, forma Eletrônica, para a 

contratação de serviços técnicos necessários para a implantação, no todo ou em parte, de 

outorga de concessão de uso e/ou constituição de fundo de investimento imobiliário de 

ativos imobiliários da UFRJ para fins de que sejam viabilizados, em contrapartida, 

investimentos associados a suas missões, incluindo a construção e manutenção de 

infraestruturas acadêmicas destinadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem 

como a construção, manutenção e/ou operação de equipamento cultural, no valor global 

estimado de até R$ 6.773.564,03 (seis milhões, setecentos e setenta e três mil, quinhentos 

e sessenta e quatro reais e três centavos).  

 

Com base nos elementos constantes na IP aprovada, este Departamento de 

Licitações procedeu à elaboração das minutas de Edital e de Contrato, objetivando o 

processamento do certame e a concretização da contratação dentro dos ditames 

normativos. 

 

O certame foi divulgado através dos meios de comunicação de praxe (Portal do 

BNDES na Internet, jornal de grande circulação nacional e DOU do dia 16/07/2018, seção 

03, pág. 116), tendo sido agendada a sessão pública inaugural para o dia 07/08/2018, às 

15h, no Portal de Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br). 

 

Contudo, em 06/08/2018, foi encaminhado a este Departamento de Licitações o 

MEMO ADEP nº 19/2018, por meio do qual o Superintendente da Área de Desestatização e 

Estruturação de Projetos – ADEP, com o objetivo de garantir maior competitividade ao 

certame, solicitou o adiamento da sessão pública por meio da concessão de mais 10 (dez) 

dias corridos. 

 

Assim, o Aviso de Adiamento foi publicado no Portal do BNDES na Internet e no 

Portal de Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br) em 07/08/2018, 
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bem como no DOU do dia 08/08/2018, seção 03, pág. 111. A sessão inaugural, inicialmente 

agendada para 07/08/2018, foi remarcada para o dia 20/08/2018, às 11h, no Portal de 

Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br). 

 

O Instrumento Convocatório sofreu alguns questionamentos, mantendo-se, 

contudo, inalterado1. 

 

Na data designada, compareceram 8 (oito) Licitantes, todos classificados para a 

fase de lances.   

 

Finda esta fase, identificou-se o melhor lance, no valor de R$ R$ 2.624.000,00 (dois 

milhões, seiscentos e vinte e quatro mil reais), ofertado pelo Licitante BANCO FATOR S.A.. 

Ato contínuo, foi solicitado ao referido Licitante que apresentasse, no prazo de até 60 

(sessenta) minutos, a documentação de proposta listada no item 4.13 do Edital. 

 

A documentação recebida foi encaminhada à análise da Equipe Técnica, que 

elaborou parecer no sentido da classificação do Consórcio 

FATOR/GALÍPOLO/PEDROTADDEI/VG&P, liderado pelo Licitante BANCO FATOR S.A. 

(“BANCO FATOR”) e formado também pelas sociedades Galípolo Consultoria Ltda. 

(“GALÍPOLO”), Arquiteto Pedro Taddei e Associados Ltda. (“PEDRO TADDEI”) e Vernalha 

Guimarães & Pereira Advogados Associados (“VERNALHA”), o que foi ratificado pela 

Pregoeira. 

 

Assim, em 11/09/2018, a aceitação da proposta do Consórcio 

FATOR/GALÍPOLO/PEDROTADDEI/VG&P foi registrada no sistema do Portal de Compras 

Governamentais.  

 

Como o referido Licitante já havia enviado a documentação de habilitação prevista 

no item 4.17 do Edital quando do envio dos documentos de proposta, propiciou-se a análise 

de toda a documentação pela Equipe Técnica e pela Pregoeira. 

 

Assim, após a realização de diligências para esclarecimentos das informações 

prestadas pelo Licitante, ao final da análise, a Pregoeira julgou o Consórcio 

FATOR/GALÍPOLO/PEDROTADDEI/VG&P habilitado, o que foi registrado no sistema do 

Portal de Compras Governamentais em 11/09/2018, após o que se seguiu à “declaração de 

vencedor” e à abertura de prazo para a manifestação, pelos Licitantes, da intenção de 

recorrer. 

 

Findo o referido prazo, o Licitante FINARQ CONSULTORIA EM ARQUITETURA 

LTDA. manifestou sua intenção de recorrer, conforme Ata da Sessão Pública gerada pelo 

sistema do Portal de Compras Governamentais (Anexo I desta Ata), tendo apresentado suas 

                                            
1
 A única modificação feita no Edital foi a alteração da data da sessão inaugural. 
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razões recursais tempestivamente, as quais foram rebatidas nas contrarrazões 

apresentadas pelo Consórcio FATOR/GALÍPOLO/PEDROTADDEI/VG&P. Neste ponto, vale 

ressaltar que, em 13/09/2018, o Licitante FINARQ CONSULTORIA EM ARQUITETURA 

LTDA. solicitou, via e-mail (Anexo II desta Ata), a prorrogação do prazo para apresentação 

das suas razões recursais, o que foi prontamente atendido pela Pregoeira, conforme e-mail 

de resposta enviada ao Licitante e Aviso de Prorrogação de Prazo para Razões Recursais 

publicado no Portal do BNDES na Internet e no Portal de Compras Governamentais 

(www.comprasgovernamentais.gov.br) (Anexo II desta Ata). 

 

A matéria questionada em sede recursal foi submetida à análise da Equipe Técnica 

cujo parecer (Anexo III desta Ata) subsidiou a presente Ata de Julgamento de Recurso, 

conforme se verá adiante. 

 

 

II. RAZÕES RECURSAIS 

 

Em suas razões recursais, o Recorrente assim argumenta: 

 

I. OS FATOS 

1.1. A Recorrente é a empresa líder do consórcio que, atendendo aos 

ditames editalícios, apresentou sucessivas propostas de preço até que, às 

11:43h do dia 20.8.18, encerrada aleatoriamente a fase de lances pelo 

pregoeiro, e não tendo mais logrado êxito em ofertar um novo lance no 

sistema “Compras.net”, viu a proposta apresentada pelo consórcio liderado 

pelo Banco Fator ser considerada a mais vantajosa para a Administração 

por uma diferença irrisória, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais). 

1.2. Na sequência do certame, às 11:51:09 h, o Sr. Pregoeiro abriu o prazo 

de 60 (sessenta) minutos, de acordo com o item 4.13 do Edital, para que o 

consórcio vencedor apresentasse a planilha de preços adequada ao valor 

final ofertado acompanhada do termo de compromisso de constituição de 

consórcio, conforme indicado no item 2.5.5 do instrumento editalício, bem 

como abriu o prazo de 120 (cento e vinte) minutos, de acordo com o item 

4.17 do Edital para que fossem apresentados os documentos de 

habilitação. 

1.3. Para surpresa da Recorrente, contudo, às 12:51:58 h, isto é, quando já 

encerrado o prazo concedido para apresentação da documentação –, qual 

seja, da proposta adequada e do termo de compromisso de constituição de 

consórcio, e sem que tenha sido apresentada no sistema qualquer 

manifestação do consórcio vencedor, o Sr. Pregoeiro enviou mensagem 

via sistema aos demais licitantes informando o deferimento de um pedido 

de dilação de prazo para complementação da documentação apresentada. 

1.4. Ato contínuo, determinou a suspensão do pregão para o cumprimento 

da referida determinação. 
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1.5. A partir daí o pregão foi suspenso por 4 (quatro) vezes, sempre com a 

justificativa de que a equipe de apoio ao Pregoeiro ainda não havia 

finalizado a análise da documentação, sendo certo que durante tal período 

a Recorrente enviou diversas mensagens ao Sr. Pregoeiro, nos dias 21, 

22, e 23 de agosto, solicitando lhe fosse concedida a vista dos documentos 

apresentados pelo consórcio e, claro, do e-mail por meio do qual foi 

apresentado o pedido de dilação de prazo feito no dia do pregão. 

1.6. Afinal de contas, em se tratando de pregão eletrônico, por certo que tal 

pedido deveria ter sido veiculado por meio do sistema próprio, o 

“Compras.net”. 

1.7. Tais pedidos, contudo, em afronta inclusive à Lei nº 12.527/11, Lei de 

Acesso à Informação, foram todos negados sob o argumento de que a 

vista seria concedida quando do término da análise da documentação, 

conforme demonstram as respostas dadas por e-mail pelo BNDES 

contidas no Anexo I à presente. 

1.8. Finalmente, no dia 11.9.18, às 15h, o Pregão Eletrônico foi retomado 

para comunicar aos licitantes a decisão de habilitação do consórcio 

liderado pelo BANCO FATOR e, por conseguinte, declará-lo vencedor do 

certame. 

1.9. Aberto o prazo de 20 (vinte) minutos para que os licitantes 

informassem sobre a intenção de recorrer da aludida decisão, a 

Recorrente respondeu afirmativamente, tendo no mesmo dia apresentado 

pedido de vista dos autos, uma vez que, pasme-se, até às 17:26h, a 

documentação de habilitação não havia sido disponibilizada no sistema, o 

que somente ocorreu às 19:23h, conforme comprova o e-mail enviado pelo 

BNDES constante do Anexo II desta peça.  

1.10. E isso, muito embora o Sr. Pregoeiro tivesse informado no chat 

que a documentação já estava disponível desde 15:59h. 

1.11. Tendo acesso aos autos no dia 12.9.18, às 10:30h, a 

Recorrente confirmou as suas suspeitas a respeito do não atendimento, 

pelo consórcio vencedor, das exigências editalícias de habilitação. 

1.12. A Recorrente identificou que não consta do bojo do processo 

administrativo qualquer comprovação do atendimento do prazo de 60 

(sessenta) minutos iniciais para envio da proposta adequada 

acompanhada do instrumento de constituição de consórcio, e nem mesmo 

o pedido formal de dilação de prazo para envio da documentação de 

habilitação, tal como informado pelo Sr. Pregoeiro no deferimento de 

pedido de dilação. 

1.13. Constata-se, sim, que o consórcio vencedor não apresentou 

praticamente nenhum documento exigido pelo Edital, fazendo-o a 

posteriori, e de maneira fracionada ao longo do tempo, sendo essa a razão 

de o pregão ter sido adiado reiteradamente. 
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1.14. Dessa forma, é notório que o Sr. Pregoeiro foi muito além da 

faculdade que lhe confere a lei para a realização de diligências 

complementares. 

1.15. Nesse sentido, o que será demonstrado é que o consórcio 

liderado pelo BANCO FATOR não poderia ser considerado habilitado, nem 

muito menos ser declarado vencedor, em razão de falhas grosseiras tanto 

na condução do Pregão Eletrônico quanto na documentação de 

habilitação, como se passará a expor. 

1.16. Tendo verificado essas falhas apenas a partir do dia 12.9.18, 

às 10:30h, a Recorrente apresentou pedido de dilação de prazo, onde 

restou decidido, ainda que de forma confusa, pela procedência do 

requerimento para permitir a apresentação das razões recursais até o dia 

17.9.18.  

1.17. Ainda assim, sem isentar a Recorrente de registrar o seu 

recurso no sistema até o dia 14.9.18. 

1.18. Por mais essa razão, e de modo a evitar que mais esse 

problema se some a todos os outros que serão apontados adiante, o 

recurso é apresentado na data fixada inicialmente, qual seja, 14.09.2018, 

concluindo-se, portanto, pela sua tempestividade. 

II. O PROCEDIMENTO VIOLOU A PUBLICIDADE 

2.1. Como já dito no tópico anterior, o certame em comento foi realizado 

sob a modalidade de pregão eletrônico, o que significa dizer que o 

ambiente é o da “máxima” publicidade, se é que se pode utilizar essa 

expressão. 

2.2. Isto porque, a publicidade como princípio informador da Administração 

Pública (ex vi artigo 37, caput, da Constituição Federal), e ainda como uma 

exigência específica das licitações, conforme se verifica do artigo 3º da Lei 

nº 8.666/93, é levada ao extremo quando se está num ambiente eletrônico, 

principalmente nos dias de hoje. 

2.3. E, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 5.450/05, “os participantes de 

licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, têm direito público 

subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste Decreto, 

podendo qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento em 

tempo real, por meio da internet”. (grifou-se) 

2.4. Como decorrência disso, tem o pregoeiro a obrigação de conduzir o 

certame na rede mundial de computadores, de modo que todos possam ter 

livre acesso ao procedimento. É o que preceitua o artigo 11, inciso III, do 

Decreto nº 5.450/05: 

“Art. 11. Caberá ao pregoeiro, em especial: 

(...) 

III - conduzir a sessão pública na internet;” 
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2.5. A esse respeito, veja-se a lição de JOSÉ DE MENEZES NIEBUHR(I): 

“Especificamente em relação ao pregão, o princípio da publicidade 

assegura que as sessões sejam abertas ao público, mesmo que realizadas 

pela internet. Demais disso, todos os atos tomados no curso do pregão 

devem ser acessíveis ao público, além da necessidade de publicar o 

edital.” (grifou-se) 

2.6. Como se vê, a leitura que a melhor doutrina faz é justamente aquela 

que permite não apenas aos licitantes diretamente envolvidos no certame, 

mas a todo e qualquer interessado acesso irrestrito ao procedimento 

licitatório. 

2.7. Esse posicionamento é de tal forma claro que nem mesmo a 

Resolução DIR nº 3085/2016 -- que nada mais é do que o Regulamento de 

Licitações do BNDES -- traz em seu artigo 37 uma norma de observância 

obrigatória para o pregoeiro e que determina a condução da sessão 

pública pelo sistema, verbis: 

“Art. 37. Nas licitações promovidas sob a modalidade de Pregão, em sua 

forma eletrônica, caberá ao Pregoeiro conduzir a sessão pública por meio 

do sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou outro sistema 

que lhe venha a substituir.” (grifou-se) 

2.8. Mesmo diante de regras tão claras e de entendimento doutrinário 

uníssono, no caso em comento o Sr. Pregoeiro adotou postura 

absolutamente incompatível com o princípio da publicidade espelhado nos 

dispositivos legais acima transcritos. 

2.9. Assim se diz, inicialmente, pelo fato de que o Sr. Pregoeiro, sem dar 

ciência aos demais licitantes de qualquer pedido do consórcio vencedor, 

deferiu pedido de dilação de prazo para que ele complementasse a 

documentação de habilitação. 

2.10. Se tal postura já não se mostra compatível com o ordenamento 

jurídico pátrio, isso se torna ainda mais absurdo quando não se encontra 

no processo administrativo o tal pedido de dilação apresentado sob 

qualquer forma, física ou eletrônica. 

2.11. Vale dizer, o que se tem, para além da violação ao princípio da 

publicidade, é a concessão de um pedido de dilação de prazo ex officio. 

2.12. Mas, tornando ao tema da violação ao princípio da publicidade, 

é preciso ainda ressaltar que ele não foi violado tão somente uma vez no 

curso desse procedimento. 

2.13. É que, como se verifica de um simples compulsar dos autos, o 

consórcio vencedor encaminhou diversos e-mails ao Sr. Pregoeiro com o 

objetivo de atender a determinação de complementação da documentação 

de habilitação -- o que já é prova suficiente de que, na verdade, ele não 

tinha em mãos, no momento adequado, toda a documentação exigida --, 

sendo certo que nenhum deles chegou ao conhecimento dos licitantes. 
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2.14. E mais. Nem mesmo as solicitações enviadas pelo Sr. 

Pregoeiro informando as inconformidades da documentação ao consórcio 

vencedor -- frise-se, todas realizadas fora do sistema -- foram levadas ao 

conhecimento dos licitantes. 

2.15. Ou seja, o princípio da publicidade não foi violado uma única 

vez, mas sim em diversas oportunidades. 

2.16. Por tabela, ainda foi cerceado o direito de os licitantes 

fiscalizarem o procedimento e a documentação de habilitação do consórcio 

vencedor, medida que JOSÉ DE MENEZES NIEBUHR(II) assevera dever 

ser garantida: 

“De qualquer maneira, cumpre afirmar que os licitantes têm o direito de 

fiscalizar os documentos apresentados pelos seus concorrentes. É 

conveniente, inclusive, que o edital disponha sobre o assunto, 

preestabelecendo as regras de procedimento.” 

2.17. Pior do que isso. Não foi apenas um princípio informativo que 

restou violado pelo Sr. Pregoeiro, o da publicidade, mas sim textos 

expressos de lei, o que por si só justifica a declaração de nulidade de 

todos os atos que violaram o princípio da publicidade e a desclassificação 

do consórcio vencedor, que gozou de tratamento diferenciado em relação 

aos demais. 

III. O PREGOEIRO EXTRAPOLOU OS LIMITES PARA SANAR FALHAS 

3.1. No mesmo espírito do artigo 43, §3º, da Lei nº 8.666/93(III), o Decreto 

nº 5.450/05, que regulamenta o pregão na modalidade eletrônica, 

estabelece no §3º do artigo 26, a faculdade de o pregoeiro diligenciar a 

complementação da instrução processual, senão vejamos: 

“Art. 26. omissis 

(...) 

§3o. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação.” (grifou-se) 

3.2. A redação do dispositivo que acabou de se transcrever já denota que 

a faculdade conferida ao pregoeiro não é ilimitada. Dito de outro modo, ela 

encontra limites, alguns deles inclusive objetivos, posto que indicados no 

próprio texto legal. 

3.3. Veja-se, por exemplo, que a diligência não pode ser feita para suprir 

falha que venha a alterar a substância da proposta, dos documentos e da 

validade jurídica dos mesmos. 

3.4. Isso restringe a atuação do pregoeiro à prática de atos tendentes a 

sanar falhas formais. Esse é o entendimento da doutrina, aqui 

representada por JOSÉ DE MENEZES NIEBUHR(IV): 
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“Em meio a essas considerações, vem se difundindo na doutrina e na 

jurisprudência tese segundo a qual o cometimento de falhas meramente 

formais por parte dos licitantes, que possam ser supridas por informações 

já disponibilizadas e que não produzam ressonância de efeito concreto e 

prático, não autoriza a inabilitação deles ou a desclassificação de 

propostas, até porque, a rigor jurídico, a Administração Pública sequer 

deveria tê-las exigido. Isto é, a doutrina e a jurisprudência vêm 

autorizando, com amparo nos princípios da competitividade e da 

razoabilidade, que a Administração Pública releve certas falhas meramente 

formais cometidas pelos licitantes ou que tais falhas sejam saneadas, quer 

pelos licitantes, quer pela própria Administração Pública.” (grifou-se) 

3.5. Mais adiante, o mesmo jurista(v) ressalta que “o fundamental é 

separar as exigências meramente formais, cuja desatenção pode ser 

relevada, das exigências cuja desatenção produz efeito substancial, e, 

pois, ao contrário, não pode ser relevada”. (grifou-se) 

3.6. Além disso, o pregoeiro não dispõe de lapso temporal ilimitado para 

realizar as diligências. O prazo, por óbvio, em atendimento ao princípio da 

razoabilidade, deve ser compatível com o procedimento do pregão, que 

zela pela celeridade. 

3.7. É o que ensina MARÇAL JUSTEN FILHO(VI): 

“Deve-se entender que o prazo será exíguo, compatível com a natureza do 

pregão. O procedimento do pregão é estruturado de molde a permitir que, 

evidenciado o não-cumprimento dos requisitos de participação por parte do 

autor do lance vencedor, a licitação tenha seguimento, com a convocação 

de outros interessados. Isso significa que o autor do lance vencedor 

deverá dispor de prazo não superior ao tempo necessário e razoável, em 

face das circunstâncias.” 

3.8. Conquanto a legislação não traga um parâmetro objetivo de limitação 

temporal, a maior autoridade em licitações e contratos administrativos do 

país, MARÇAL JUSTEN FILHO(VII), assevera ser esse prazo de 

aproximadamente uma hora, in verbis: 

“Daí se infere que o “tempo necessário e razoável” para exibição dos 

documentos corresponde a aproximadamente uma hora, a ser computada 

a partir do instante em que a fase de lances for encerrada. Será desejável, 

no entanto, que essa alternativa seja consagrada no próprio ato 

convocatório, inclusive para permitir que todos os interessados perfeita 

ciência das limitações temporais a que estarão sujeitos em caso de vitória 

na etapa competitiva.” (grifou-se) 

3.9. Afora a opinião a respeito da limitação temporal -- diga-se, exígua -- 

propriamente dita, de se ressaltar no excerto acima a orientação de que o 

prazo concedido aos licitante vencedor seja do conhecimento de todos os 

licitantes, até mesmo porque esse deverá ser o prazo eventualmente 
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concedido a eles na hipótese de inabilitação do licitante vencedor, em 

respeito ao princípio da isonomia. 

3.10. Apesar de não haver, no que foi dito até aqui neste tópico, 

nenhuma inovação jurídica, eis que tudo é decorrente de conceitos básicos 

de direito administrativo, como por exemplo o princípio da razoabilidade, o 

fato é que os contornos fáticos do pregão eletrônico em questão em tudo 

diferem da melhor orientação jurídica. 

3.11. Primeiramente, destaque-se que o Sr. Pregoeiro violou o artigo 

26, §3º, do Decreto nº 5.450/05 ao não limitar as suas diligências à sanar 

meras irregularidades. 

3.12. Com efeito, os diversos e-mails enviados pelo líder do 

consórcio vencedor dão conta de que, na verdade, muito além de 

apresentar uma documentação com alguma falha, o consórcio apresentou 

documentação incompleta. 

3.13. Insista-se no ponto, desconsiderando-se os esclarecimentos 

solicitados pelo Sr. Pregoeiro a respeito do teor de alguns dos documentos 

apresentados, que efetivamente pode ser considerada como medida 

autorizada pelo artigo 26, §3º, do Decreto nº 5.450/05, o que consta do 

processo é o pedido de apresentação de documentação não apresentada 

no momento oportuno. 

3.14. E por esta razão já se tem como irregular a conduta do Sr. 

Pregoeiro, uma vez que, nas palavras de MARÇAL JUSTEN FILHO(VIII), 

“a desnecessidade de exibição prévia dos documentos não significa 

inexistência do dever de deles dispor antes do início da competição”. 

(grifou-se) 

3.15. Em outro trecho, o jurista(IX) é ainda mais enfático ao afirmar 

que se o licitante “não estiver em condições de realizar a entrega física dos 

documentos imediatamente depois de encerrada a disputa, o sujeito não 

pode participar da competição”. (grifou-se) 

3.16. Para tentar resumir tudo isso num único ponto, basta indicar 

que o último dos documentos apresentados foi o instrumento particular de 

compromisso de constituição de consórcio. 

3.17. Sobre isso, o que seria curioso se não fosse ilícito, é que o 

referido documento foi anexado ao processo administrativo às fls. 630 a 

633, isto é, após a lavratura da ata de habilitação do licitante vencedor, 

que se encontra às fls. 619 e seguintes, e o mais preocupante, tão 

somente após a vista dos autos pela Recorrente (conforme consta das fls. 

629) e o requerimento de cópia integral do processo, sem o qual a questão 

teria passado em branco. 

3.18. Vale dizer, no momento em que o Sr. Pregoeiro recebeu a 

proposta econômica em sua forma final, ou seja, já ajustada ao lance 

vencedor, ele o fez sem ter a certeza de que a proposta era firme. Afinal, 
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não tinha ele, naquele momento, nem mesmo o compromisso de que o 

conjunto de empresas iria realmente constituir um consórcio. 

3.19. E o que é pior. Agiu de tal maneira mesmo havendo no item 

4.13 do Edital a determinação explícita no sentido de que o instrumento 

particular de constituição de consórcio deveria ser apresentado juntamente 

com o formato final da proposta econômica. 

3.20. Noutros termos, o que fez o Sr. Pregoeiro foi aceitar uma 

proposta econômica sem que nem mesmo tivesse a comprovação de que 

ela era oriunda de um consórcio. 

3.21. Repita-se, contrariando todos os princípios e todas as normas 

que regem o pregão eletrônico, o Sr. Pregoeiro admitiu como válida uma 

proposta que não estava devidamente acompanhada do instrumento 

particular de compromisso de constituição de consórcio, necessário à 

validação da proposta supostamente apresentada pelos consorciados. 

3.22. Só por esse fato o Sr. Pregoeiro deveria ter desclassificado a 

proposta apresentada. 

3.23. Contudo, não apenas classificou como ainda concedeu ao 

consórcio vencedor prazo totalmente desarrazoado para a apresentação 

de documentos não enviados ao Sr. Pregoeiro no momento determinado 

pelo Edital. 

3.24. Os documentos constantes do processo demonstram 

claramente que desde o dia 20.08.2018, data em que ocorreu o pregão, 

transcorreram 16 (dezesseis) dias até que o consórcio vencedor finalmente 

fosse capaz de apresentar toda a documentação exigida, uma vez que o 

último e-mail do BANCO FATOR contendo documentação complementar 

foi enviado no dia 04.09.18, pelo que se verifica de fls. 534 do processo 

administrativo. 

3.25. Se isoladamente isso já é um despropósito, quando comparado 

com o tempo de apenas uma hora preconizado por MARÇAL JUSTEN 

FILHO, a dilação de prazo concedida pelo Sr. Pregoeiro ganha inequívoca 

conotação de ilegalidade. 

3.26. Até mesmo porque, registre-se, os prazos previstos no Edital 

eram de apenas 60 (sessenta) minutos e de 120 (cento e vinte) minutos, 

respectivamente, para a apresentação da proposta adequada ao lance 

final, acompanhada do termo de compromisso de constituição de 

consórcio, e para a apresentação dos demais documentos de habilitação. 

3.27. Ao que foi dito, some-se que a violação dos limites materiais e 

temporais da faculdade conferida ao pregoeiro pelo artigo 26, §3º, do 

Decreto nº 5.450/05 foi perpetrada, repita-se à exaustão, por meio da 

violação à publicidade, posto que fora do sistema “Compras.net”, sem que 

tenha sido dada ciência aos demais licitantes.  
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3.28. Esse é o tipo de conduta que pode configurar a hipótese 

prevista no artigo 11, caput e inciso IV, da Lei nº 8.429/92, com todas as 

consequências daí advindas. 

3.29. É o que basta. 

IV. AINDA ASSIM O CONSÓRCIO DEVE SER INABILITADO 

4.1. Como visto até aqui, ao consórcio vencedor foram dadas inúmeras 

oportunidades de apresentar a contento a documentação de habilitação 

exigida no Edital. 

4.2. E tudo isso, insista-se, mediante a violação não apenas de diversos 

princípios constitucionais, mas também de dispositivos legais atinentes à 

matéria, como foi demonstrado pela elucidação feita por estudiosos do 

tema. 

4.3. Mas, pasme-se, nem assim o consórcio vencedor logrou êxito em 

apresentar uma documentação que seja capaz de atender a todos os 

requisitos inseridos no Edital. 

4.4. Explica-se. 

4.5. O item 3.2.3 do Anexo I do Edital, o Termo de Referência, indica como 

sendo um dos produtos a serem entregues pelo contratado o Estudo de 

Vocação Imobiliária, Viabilidade Econômico-Financeira Técnico e 

Operacional dos ativos imobiliários da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, todos eles devidamente descritos nos anexos do instrumento 

convocatório. 

4.6. O item 3.2.3.2 do mesmo Anexo I do Edital, por sua vez, especifica o 

conteúdo do Estudo de Vocação Imobiliária, Viabilidade Econômico-

Financeira, Técnico e Operacional da seguinte forma: 

“3.2.3.2. Estudo de Vocação Imobiliária: deverá indicar os parâmetros e 

premissas dos potenciais empreendimentos econômicos possíveis com 

vistas ao aproveitamento econômico dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS DA 

UNIVERSIDADE, considerando as diferentes possibilidades de uso e 

ocupação e diferentes formas de cessão, a fim de subsidiar o Estudo de 

Viabilidade Econômico-Financeira, indicando (mas não se limitando): 

a) descrição e inventário dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS DA 

UNIVERSIDADE, incluindo a caracterização da região (com o 

levantamento de informações econômicas, urbanísticas, ambientais, 

sociais e demográficas, caracterização do terreno (topografia, tipo de solo, 

dimensões do terreno – conforme alínea “b” do item 3.2.3.2) e 

caracterização das edificações e benfeitorias, conforme norma ABNT 

14653-2/2011; 

(...) 

c) identificação dos possíveis empreendimentos (norma ABNT-NBR 

14653-4/2002) para o aproveitamento econômico de ATIVOS 

IMOBILIÁRIOS DA UNIVERSIDADE, considerando-se as diferentes 

formas de cessão, de maneira que a UNIVERSIDADE possa indicar as 
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suas restrições de uso e ocupação decorrentes do eventual 

reaproveitamento, gestão, administração ou cessão, das benfeitorias em 

caso de reversibilidade dos bens;” 

4.7. O que se extrai do escopo previsto no Edital, sobretudo pela menção à 

NBR 14.653-4/2002, norma técnica destinada a estabelecer os parâmetros 

para avaliação de bens imóveis, é que o Estudo de Vocação Imobiliária, 

Viabilidade Econômico-Financeira, Técnico e Operacional (itens 3.2.3.2, 

3.2.3.4, 3.2.4, e 3.2.4.2), um dos produtos que o contratante pretende 

receber, pressupõe seja feita a avaliação de cada um dos ativos 

imobiliários que a Universidade Federal do Rio de Janeiro pretende 

conceder à iniciativa privada, conforme se infere da leitura do item 3.2.3.2, 

‘a’ e ‘c’. 

4.8. Essa conclusão fica patente quando se atenta para o fato de que os 

itens listados nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do item 3.2.3.2 acima transcrito são 

exatamente aqueles constantes, respectivamente, da Parte 2 (Avaliação 

de Imóveis Urbanos) e da Parte 4 (Avaliação de Empreendimentos) da 

NBR 14.653, utilizadas para o valor da viabilidade econômico financeira. 

4.9. Aliás, esse “produto” a ser entregue ao BNDES foi considerado como 

sendo de relevância. Afinal, se assim não fosse, não teriam sido exigidas, 

no item 7.1, inciso III, alíneas ‘b’, ‘c’ e ‘d’ do Edital os seguintes atestados 

de capacidade técnica: 

“7.1 Para fins de qualificação técnica na fase de habilitação, o Licitante que 

ofertar a melhor Proposta deverá apresentar: 

(...) 

III. atestado(s) de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove que o Licitante executou os 

seguintes serviços: 

(...) 

b) estudo de vocação imobiliária de área com potencial construtivo de, no 

mínimo, 125.000 (cento e vinte e cinco mil) m2;” 

c) estudo de viabilidade econômico-financeira, contendo a projeção de 

fluxo de caixa, de empreendimento, parque imobiliário ou conjunto de 

edifícios destinado a incorporação imobiliária, uso comercial e/ou de 

prestação serviços, em área de construção de, no mínimo, 125.000 (cento 

e vinte e cinco mil) m²; 

d) estudo de viabilidade econômico-financeira, contendo a projeção de 

fluxo de caixa, referente a plano(s) de negócios para fins de 

aproveitamento econômico de equipamento multiuso ou destinado a 

eventos culturais, com capacidade de, no mínimo, 750 (setecentas e 

cinquenta) pessoas; 
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4.10. Em resumo, o consórcio vencedor precisaria ter apresentado 

um atestado que comprovasse a sua habilitação técnica para realizar 

avaliação de imóveis. 

4.11. Contudo, tal não foi feito. 

4.12. De modo a preencher o requisito estabelecido no item 7.1, 

inciso III, alínea ‘c’ do Edital, o consórcio vencedor apresentou o 

documento de fls. 365, verso, e 366 do processo administrativo, 

consistente em atestado fornecido pela FUNDAÇÃO INSTITUTO DE 

PESQUISAS ECONÔMICAS – FIPE, de que a sociedade GALÍPOLO 

CONSULTORIA LTDA., integrante do consórcio vencedor, teria realizado 

“estudo de viabilidade econômico-financeira, contendo a projeção de fluxo 

de caixa, de empreendimento imobiliário destinado a incorporação 

imobiliária e uso comercial/prestação de serviços, em área de construção 

de 1.770.000m2 para provisão de habitação de interesse social”, no âmbito 

do programa de parceria público privada do Estado de São Paulo. 

4.13. Para demonstrar a imprestabilidade desse documento, basta 

registrar que a própria descrição contida no atestado não contempla a 

avaliação de imóveis como compreendida nos serviços prestados pela 

consultoria. 

4.14. A mesma sociedade apresentou, também, atestado fornecido 

pelo SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE (fls. 367 do processo administrativo) 

de que teria prestado serviços de consultoria na “elaboração de avaliação 

econômico-financeira para estruturação de projeto de reestruturação do 

Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Estádio do Morumbi) com capacidade 

para 67 mil assentos, compreendendo no seu escopo a avaliação da 

rentabilidade do projeto através de projeção de fluxo de caixa descontado”, 

de modo a supostamente dar cumprimento ao determinado no Edital no 

item 7.1, inciso III, alínea ‘d’. 

4.15. Igualmente, basta registrar que a descrição dos serviços 

prestados não engloba a avaliação de imóveis. 

4.16. Portanto, essas informações já são suficientes para comprovar 

que o consórcio vencedor não apresentou documentação compatível com 

as exigências do edital. 

4.17. Aliás, ainda que se considere que tais atestados possam 

compreender o objeto contido na exigência editalícia, eles não se 

prestariam ao papel de comprovar a habilitação técnica para a realização 

da atividade de avaliação de imóveis. 

4.18. Isto porque, como de verifica da simples leitura do contrato 

social da referida sociedade (fls. 359/361), o seu objeto é totalmente 

incompatível com a avaliação imobiliária, na medida em que apenas prevê 

“a prestação de serviços de consultoria para entidades públicas e privadas 

para o planejamento e estruturação no plano institucional e financeiro de 

projetos de infraestrutura, além da organização e participação de 
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atividades acadêmicas e de capacitação como cursos, seminários, 

conferências, palestras e estudos”. 

4.19. Claramente, o que se tem aí é uma sociedade criada para, em 

resumo, (i) prestar consultoria na área de infraestrutura e, (ii) ministrar 

cursos, atividades que em nada se relacionam com a avaliação de imóveis. 

4.20. Mas não é só. 

4.21. Identifica-se no mesmo contrato social que o quadro social da 

sociedade é composto por duas pessoas físicas, sendo um economista, o 

Sr. GABRIEL MURICCA GALÍPOLO, e um sociólogo, o Sr. DIEGO 

MURICCA GALÍPOLO. 

4.22. E, nesse sentido, o que se demonstrará adiante é que nenhum 

dos dois possui habilitação para realizar o serviço de avaliação de imóveis. 

4.23. Esmiúça-se. 

4.24. A Lei º 5.194/66, que regulamenta a profissão de engenheiro, 

elenca no artigo 7º, alínea ‘c’, as atribuições da profissão de engenheiro, 

arquiteto e engenheiro agrônomo, estando ali prevista a realização de 

avaliações: 

“Art. 7º As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do 

arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em: 

(...) 

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e 

divulgação técnica;” 

4.25. Reforçando a habilitação de engenheiros, arquitetos e 

engenheiros agrônomos para realizar avaliações imobiliárias, o artigo 3º da 

Resolução nº 345/90 do CONFEA diz serem “nulas de pleno direito as 

perícias e avaliações e demais procedimentos indicados no Art. 2º, quando 

efetivados por pessoas físicas ou jurídicas não registradas nos CREAs”, 

sendo que o mencionado artigo 2º relaciona as perícias e avaliações de 

bens imóveis(X). 

4.26. Diante de normas explícitas, dúvidas não deveriam haver a 

respeito da restrição a tais profissões no que diz respeito à habilitação para 

realizar avaliações de imóveis. 

4.27. Entretanto, a mesma conclusão pode ser alcançada ao se 

analisar a regulamentação da profissão de economista. 

4.28. O artigo 3º do Regulamento anexo ao Decreto nº 31.794/53, 

diploma legal que regulamenta a profissão de economista, quando faz 

menção a “perícias” e “laudos”, o faz “sobre os assuntos compreendidos 

no seu campo profissional”, sem fazer qualquer menção se essas perícias 

e esses laudos são relativos a bens imóveis. 

4.29. De todo modo, na regulamentação da profissão expedida pelo 

Conselho Federal de Economia, a única alínea do item 2 que faz referência 

à avaliação é a “j”. E o faz nos seguintes termos: 
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“2 – Inserem-se entre as atividades inerentes à profissão de Economista:  

(...) 

j) Avaliação patrimonial econômico-financeira de empresas e avaliação 

econômica de bens intangíveis”. 

4.30. O que se vê do normativo acima destacado é que a avaliação a 

que ele faz referência é aquela de cunho “econômico-financeira”, que não 

se coaduna com a natureza de uma avaliação imobiliária, que ao afinal até 

possui um cunho econômico-financeiro, mas no fundo é resultado de 

questões de índole eminentemente física, como a locação do imóvel, o 

estado de conservação, as benfeitorias nele existentes e etc. 

4.31. A limitação do escopo das avaliações permitidas aos 

economistas fica ainda mais clara quando se atenta para as demais 

alíneas desse mesmo item 2, todas relacionadas a atividades que 

envolvem questões de índole econômica e financeira, que se afasta em 

muito da avaliação imobiliária. 

4.32. Mas o golpe de misericórdia em qualquer tentativa de se 

estabelecer a habilitação de um economista para realizar a avaliação 

imobiliária é dado pelo item 3.2 da regulamentação expedida pelo 

Conselho Federal de Economia, que ao mencionar especificamente as 

avaliações, o faz nos termos abaixo transcritos: 

“3.2 – Avaliações: 

a) A avaliação é o ato de fixação do valor de um bem ou de um direito a 

partir da aplicação de critérios técnicos de natureza econômica e 

financeira.” 

4.33. Se o texto, de forma isolada, aparentemente não é suficiente 

em si mesmo para exterminar a tentativa, basta conjugá-lo com os critérios 

que devem ser utilizados na avaliação imobiliária, e que se encontram 

previstos na NBR 14.653, aquela que consta do Edital, e que teve os 

critérios reproduzidos acima, todos eles sem qualquer relação com critérios 

de natureza econômico-financeira. 

4.34. Todos eles, frise-se bem, estão ligados aos ramos da 

engenharia e da arquitetura. 

4.35. Eis aí, então, a prova cabal de que a sociedade GALÍPOLO 

CONSULTORIA LTDA. não poderia obter atestado que suprisse a 

exigência da avaliação imobiliária, seja pela restrição do seu objeto, seja 

mesmo pela inabilitação do sócio economista, não havendo, de igual 

forma, que se cogitar na habilitação do sócio cuja profissão descrita é a de 

sociólogo. 

4.36. Ao que foi dito, importa ainda acrescentar que a Instrução 

Normativa nº 2/2017 da Secretaria de Patrimônio da União – SPU, que 

dispõe sobre as diretrizes de avaliação dos imóveis da União ou de seu 

interesse e define parâmetros técnicos de avaliação para cobrança em 

razão de sua utilização também estabelece em seu artigo 1º, §2º, que as 
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avaliações sejam feitas segundo as normas da ABNT e do Conselho 

Federal de Engenharia e Arquitetura: 

“Art. 1º A avaliação de imóveis da União, ou de seu interesse, assim como 

a definição de parâmetros técnicos avaliatórios para cobrança em função 

da utilização desses bens obedecerão aos procedimentos técnicos e 

administrativos estabelecidos nesta Instrução Normativa - IN, em 

consonância com a referência normativa sobre o tema e a legislação 

vigente. 

(...) 

§2º As avaliações no âmbito da SPU deverão estar em consonância com 

as seguintes referências normativas: 

I - Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas da ABNT, em 

especial as NBR 12.721/99 e NBR nos 14.653-1/2001, 14.653-2/2011, 

14.653-3/2004 e 14.653- 4/2002; 

II - Legislação municipal referente ao assunto; 

III - Resolução do CONFEA nº 218, de 26 de junho de 1973; 

IV - Resolução do CONFEA nº 345, de 27 de julho de 1990;” (grifou-se) 

4.37. Veja-se, que a Instrução Normativa faz expressa referência à 

Resolução CONFEA nº 345/90, que, lembre-se, é aquela que preconiza 

ser nulo o laudo que não é feito por pessoa inscrita no CREA. 

4.38. Em verdade, o artigo 2º da Instrução Normativa nº 2/2017 da 

Secretaria de Patrimônio da União – SPU expressamente menciona que as 

avaliações serão feitas por engenheiros ou arquitetos: 

“Art. 2º. A avaliação de bens, no âmbito da SPU, será realizada por 

servidor habilitado com registro no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.” 

(grifou-se) 

4.39. Neste particular, abra-se um brevíssimo parêntese apenas para 

dizer que, mesmo sendo o BNDES, nos termos do artigo 1º de seu estatuto 

social, uma empresa pública vinculada ao Ministério do Planejamento, com 

patrimônio próprio, deveria ele observar as diretrizes traçadas pela 

Secretaria de Patrimônio da União no caso em comento, visto que os 

imóveis envolvidos estão afetados a uma Universidade Federal. 

4.40. Ainda que assim não fosse por esse motivo, nem mesmo em 

tese poderia o BNDES se furtar ao cumprimento da NBR 14.653-2/2011, 

que exige que as avaliações de imóveis sejam feitas por engenheiros e 

arquitetos, uma vez que o e. Tribunal de Contas da União já assentou 

entendimento nesse sentido, como se pode verificar do Acórdão nº 

6259/2011 (2ª Câmara). 

4.41. Fecha-se parêntese. 

4.42. Ainda como forma de comprovar o dever de observância da 

habilitação restrita de engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos 

para a realização de avaliação de imóveis, a Recorrente traz à colação a 
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disposição contida no artigo 12, §3º, da Lei nº 8.629/93, que dispõe sobre 

a regulamentação da desapropriação de imóveis para reforma agrária, 

dispositivo legal que também impõe que a avaliação de imóveis rurais seja 

feita por engenheiro agrônomo, inclusive com ART. 

“§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com 

registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o 

subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação 

comprovada ou fraude na identificação das informações.” 

4.43. Analisando a aplicabilidade desse dispositivo legal, o e. 

Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, assentou o 

entendimento de que “ao impor que o laudo de avaliação seja subscrito por 

Engenheiro Agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART, o faz em relação à própria Administração”(XI). 

4.44. Ou seja, ainda que se queira sustentar a possibilidade de 

indivíduos que não possuam quaisquer das 3 (três) formações realizar 

avaliações imobiliárias, isso não poderá ser feito em relação a própria 

Administração, in casu, o BNDES e a própria UFRJ, que estão adstritos à 

observância de normas de tal jaez. 

4.45. Maior prova de tudo quanto foi dito até aqui é que entidades 

que se encontram obrigadas a realizar licitação, quando o fazem para 

contratar serviços de avaliação sempre exigem a inscrição da pessoa física 

e/ou da pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia -CREA ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

4.46. Podem ser citados como exemplos o BANCO DO BRASIL 

(Edital de Credenciamento nº 2014/12284)(XII), o MINISTÉRIO DA 

FAZENDA (Pregão (eletrônico) SRRF07 Nº 02/2016)(XIII) e a CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL – CEF (Edital de Convocação nº 1532/2014 – 

GILOG/CT). 

4.47. Com mais essa constatação, a única conclusão a que se pode 

chegar é a de que a sociedade GALÍPOLO CONSULTORIA LTDA. e o seu 

sócio economista não estão habilitados a prestar o serviço de avaliação de 

imóvel exigido pelo Edital, devendo o consórcio liderado pelo BANCO 

FATOR ser inabilitado por não ter cumprido exigência editalícia. 

V. HÁ PELO MENOS MAIS DUAS “OCORRÊNCIAS” NO 

PROCEDIMENTO 

5.1. Além de tudo o que se já expôs, e que é mais do que suficiente para 

demonstrar a necessidade de se declarem nulos os atos que culminaram 

com a habilitação do consórcio liderado pelo BANCO FATOR, outras duas 

“ocorrências” identificadas no processo administrativo não podem deixar 

de integrar o presente recurso, inclusive porque corroboram com a mesma 

conclusão. 

 

http://normas/Normas/principal.do?dispatch=viewAto&idAto=6032


Classificação: Documento Controlado (conforme OS PRESI Nº 01/2015- BNDES)  

Prazo da Restrição: até a data de divulgação da decisão 

Restrição de Acesso: Empresas do Sistema BNDES – Uso no Âmbito Interno  

Unidade Gestora: AARH/DELIC/GLIC4 

 

 18 

5.2. O Pregão Eletrônico, que originalmente estava agendado para o dia 

31.07.18, foi adiado por duas vezes, ocorrendo o primeiro adiamento para 

o dia 07.08.18 e o segundo para o dia 20.08.17, quando de fato ocorreu. 

Não foi levado ao conhecimento público nenhuma justificativa específica 

para as ditas prorrogações.  

5.3. Mas, como registrado às fls. 217 do processo administrativo há, ao 

menos no papel, uma justificativa plausível para a adoção da medida que 

seria a de permitir uma maior competitividade, o que foi motivado por 

pedido de interessados ao BNDES informando ainda não estarem prontos 

para participar do certame(XIV). 

5.4. Mesmo que esse fato seja extremamente incomum, há de se 

reconhecer que, em sendo verdadeira, a justificativa declinada para tanto é 

razoável. 

5.5. De outro lado, porém -- e é bom que isso fique bem claro – o 

adiamento prévio do pregão em duas oportunidades distintas com a 

justificativa de permitir que eventuais interessados para ele se 

preparassem adequadamente deveria ter servido para que o Sr. Pregoeiro, 

durante o certame, adotasse postura menos benevolente com a 

inconsistência da documentação de habilitação. 

5.6. A par disso, essas não são as “ocorrências” a que se fez menção no 

título deste tópico. 

5.7. A primeira das “ocorrências” adicionais, então, diz respeito ao prazo 

de que o líder do consórcio vencedor levou para efetivamente entregar 

toda a documentação que entendia pertinente. 

5.8. Sem adentrar novamente aqui no juízo de valor que envolve a 

concessão do prazo para a complementação da documentação, o fato é 

que o Sr. Pregoeiro, no dia 21.8.18, permitiu que o líder do consórcio 

vencedor apresentasse a documentação faltante até o dia 23.8.18, dois 

dias depois. 

5.9. No entanto, na data aprazada pelo Sr. Pregoeiro o líder do consórcio 

vencedor, apresentando apenas de forma parcial a documentação faltante, 

isto é, descumprindo mais uma vez as normas editalícias e até mesmo a 

determinação do responsável pelo certame, se auto concedeu um prazo 

até o dia 27.8.18 para complementar a documentação de habilitação que 

deveria ter sido entregue no dia 21.8.18, conforme consta das fls. 520. 

5.10. Pasme-se, usurpando competência conferida a empregado 

público concursado, num verdadeiro exercício de legislar em causa 

própria, um ente privado diretamente envolvido no pregão alterou de forma 

deliberada a determinação do Sr. Pregoeiro. 

5.11. Se não fosse pela ilegalidade, o Sr. Pregoeiro deveria ter 

rechaçado a conduta pelo abuso! 
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5.12. Mas, mesmo com a auto concessão de prazo, o consórcio 

vencedor não apresentou a contento a documentação faltante no dia 

27.8.18. 

5.13. Basta verificar que nos dias 24.8, 27.8 e 29.8 o consórcio 

vencedor seguiu enviando mensagens eletrônicas ao Sr. Pregoeiro fora do 

sistema oficial no intuito de apresentar documentação de habilitação não 

apresentada no momento previsto no Edital. 

5.14. Frise-se bem, o consórcio vencedor, além de (i) não cumprir a 

determinação do Sr. Pregoeiro e, (ii) pretender alterá-la unilateralmente -- 

por mais absurdo que isso possa parecer --, não conseguiu nem mesmo 

cumprir o prazo que se auto concedeu. 

5.15. E, mesmo após todas essas mensagens enviando 

documentação de habilitação, o consórcio vencedor não logrou êxito em 

cumprir com as determinações editalícias. 

5.16. Tanto assim, que no dia 3.9.18 o Sr. Pregoeiro enviou e-mail 

concedendo prazo até o dia 5.9.18 para que fossem prestados 

esclarecimentos a respeito do atestado dado pela FIPE, o que veio a ser 

feito no dia 4.9.18. 

5.17. Isso é prova irrefutável de que o consórcio vencedor levou mais 

tempo para complementar a documentação de habilitação do que o prazo 

previsto na legislação para a realização de todo o procedimento. 

5.18. Um despropósito! 

5.19. A segunda “ocorrência” adicional, ao que parece, é ainda mais 

grave do que a primeira. 

5.20. Diz-se isso, pois a “ocorrência” é, por assim dizer, dupla. 

5.21. Está-se a falar do atestado de constituição de Fundo de 

Investimento Imobiliário - FII apresentado pelo BANCO FATOR. 

5.22. No que concerne a esse documento, digno de nota que, tal 

como ocorreu em relação à dilação de prazo do dia 23.8 para o dia 27.8, o 

BANCO FATOR se auto concedeu um atestado comprobatório da 

prestação de serviço, o que nem mesmo seria necessário comentar. 

5.23. Por dever de ofício, contudo, diga-se apenas que, apesar de o 

Edital não trazer nenhuma vedação nesse sentido, por óbvio uma 

disposição impeditiva de tal prática é totalmente desnecessária, porque 

notoriamente configura afronta à moralidade e à razoabilidade. 

5.24. Isto porque o “auto atestado” acaba por impedir que a 

Administração Pública, lançando mão da faculdade prevista no artigo 26, 

§3º, do Decreto nº 5.450/05, realize diligências a respeito do auto atestado 

caso entenda necessário. 

5.25. Desse modo, seria no mínimo contraditório utilizar da faculdade 

prevista no aludido dispositivo legal para permitir que o consórcio vencedor 

possa suprir falhas formais na documentação e ao mesmo tempo, com a 
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mesma conduta, seja o Sr. Pregoeiro impedido de realizar diligências de 

verificação de autenticidade de documento. 

5.26. Por essas e outras razões, o corpo instrutivo do e. Tribunal de 

Contas da União, ao exarar a manifestação nos autos do Processo 

003.233/2004-9 consignou o entendimento de que: 

“26. Apesar de a Lei nº 8.666/1993, em seu art. 30, § 1º, não proibir, 

expressamente, a emissão de atestado pelo próprio participante do 

certame, a título de comprovação da sua capacidade técnico-operacional 

para executar o objeto, não podemos dar azo a essa possibilidade. 

27. A finalidade da previsão de atestados, na Lei de Licitações, com o 

intuito de certificar a qualificação técnica dos licitantes, foi para garantir um 

mínimo de confiabilidade à Administração, acerca da capacidade da 

empresa para levar a efeito o empreendimento, em respeito a padrões 

técnicos aceitáveis. Ainda que não seja viável obter garantia plena acerca 

da habilidade do licitante para desempenhar a futura contratação, o que 

não se pode admitir é que uma empresa declare estar apta a executar o 

objeto sem o aval de terceiros, destinatários do objeto. Que garantia 

haveria à Administração Pública, ainda mais em se tratando desta Corte de 

Contas, a quem compete zelar pela boa e regular aplicação dos recursos 

públicos, ao permitir que uma pessoa jurídica emita atestado de 

capacidade técnica em favor de si mesma.” (XV) (grifou-se) 

5.27. Aliás, não foi apenas o corpo instrutivo da e. Corte de Contas 

que se manifestou contrariamente à utilização de atestados emitidos pelo 

próprio licitante em seu favor. 

5.28. O órgão deliberativo do e. Tribunal de Contas da União, por 

unanimidade, igualmente rejeitou essa prática. É que se verifica do excerto 

abaixo transcrito: 

“A prudência com que deve proceder o administrador público conduz, no 

caso em tela, à atitude de precaução pela rejeição do atestado fornecido. 

Cabe razão, por certo, ao ilustre representante do MP/TCU quando 

assevera que qualquer atestado, fundado em declaração de terceiros ou 

do próprio executante não traduz fé pública. Entretanto as suas essências 

são, de fato, diversas. Uma situação é o destinatário do serviço, aquele 

que vai usufruir da sua utilidade, arriscando uma troca definitiva de 

dinheiro por bens e serviços, declarar que sua expectativa foi atendida, isto 

é, que recebeu aquilo esperava pelo que pagou. Outra circunstância é o 

executante declarar que aquilo que forneceu era o que se esperava que 

fosse fornecido. 

O atestado questionado contém uma peculiaridade. Pelo contido nos autos 

a Life obteve o atestado com base na sua declaração de que realizou os 

serviços como que para si mesma, dada a autonomia com que agiu na 

obra, atuando como executora e incorporadora. Não obstante, entendo 

que, mesmo nessas condições, a essência da prestação dos serviços é ser 
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destinado a terceiros, já que o ônus de eventual má qualidade recairá não 

sobre a Life, mas sobre aqueles que vierem a adquirir o imóvel objeto da 

incorporação. Permanece, portanto, a incerteza quanto a validade da 

declaração.”(XVI) (grifou-se) 

5.29. Ademais, o que se verifica é que o tal “auto atestado” está 

datado do dia 22.8.18, dia seguinte ao da realização do pregão. 

5.30. Isto é, há aí outra prova irrefutável de que no momento da 

realização do pregão, o dia 21.8.18, o consórcio vencedor não tinha em 

mãos toda a documentação necessária à habilitação, o que, como visto no 

entendimento da doutrina, constitui justo motivo para impedi-lo de 

participar do certame. 

5.31. O último comentário sobre o tema é que, relativamente a esse 

documento, o consórcio vencedor não possui nem mesmo justificativa para 

a ausência da documentação, já que bastava imprimir e assinar o 

documento para tê-lo em mãos. 

5.32. Comprova-se, aliado a outros fatos já ventilados na presente, 

que a questão foi mesmo de desídia, que não pode ser chancelada em 

hipótese alguma, muito menos com a faculdade legal conferida ao 

pregoeiro. 

VI. CONCLUSÃO 

6.1. Isto posto, a Recorrente requer a V.Sa. se digne reconhecer a 

nulidade de todos os atos praticados fora do sistema por parte do 

consórcio vencedor, em razão da violação ao princípio da publicidade, bem 

como declarar a nulidade dos atos tendentes à complementar a 

documentação de habilitação, posto que realizados fora dos limites 

impostos pelo artigo 26, §3º, do Decreto nº 5.450/05, em ambos os casos 

desclassificando o consórcio declarado vencedor. 

6.2. Caso assim não se entenda, o que se admite apenas em respeito por 

amor ao debate, requer seja considerado inabilitado o consórcio vencedor, 

tendo em vista que os atestados apresentados para comprovar a 

capacidade técnica para elaboração e estudo de viabilidade econômico-

financeira foram apresentados por sociedade que não possui habilitação 

para realizar a avaliação imobiliária exigida pelo Edital. 

 

Portanto, demonstrando desconhecimento no que concerne ao procedimento 

licitatório, o Recorrente alega ter havido irregularidades durante a condução do pregão 

eletrônico em análise. Alega, ademais, que o Consórcio declarado vencedor não atenderia a 

todos os requisitos de qualificação técnica exigidos pelo Edital. 

 

Com base em sua argumentação, o Recorrente pleiteia a anulação ou reforma da 

decisão preferida pela Pregoeira, com a consequente inabilitação do 

FATOR/GALÍPOLO/PEDROTADDEI/VG&P.  
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III. CONTRARRAZÕES RECURSAIS 

 

Em suas contrarrazões recursais, o Consórcio 

FATOR/GALÍPOLO/PEDROTADDEI/VG&P assim rebate as questões trazidas pelo 

Recorrente: 

 

Preliminar: Tempestividade 

Nos termos do artigo 4º, XVII, da Lei Federal nº 10.520/2002, o prazo para 

apresentação de contrarrazões aos recursos administrativos no âmbito 

licitatório é de 03 (três) dias úteis. Nesse mesmo sentido, o item 4.20.1 do 

edital. 

O Recorrente apresentou suas razões recursais em 14/09/2018. Ocorre 

que, conforme comunicado veiculado em 14/09/2018, a Gerência de 

Licitações do BNDES prorrogou o prazo para o dia 17/09/2018 e, 

consequentemente, indicou que o prazo para contrarrazões seria 

prorrogado por um dia útil. 

Assim, o início da contagem para apresentação de contrarrazões se deu 

em 17/09/2018 e o término ocorrerá no dia 20/09/2018. Sendo as 

presentes contrarrazões tempestivas. 

A publicidade do certame 

O recurso apresentado ataca a condução do procedimento licitatório pelo 

Pregoeiro e equipe de apoio alegando ausência de publicidade dos atos. 

Contudo, ao contrário do que afirma o Recorrente, em razão de problemas 

para apresentação da documentação no ambiente eletrônico do site 

Comprasnet, bem como conforme solicitação expressa do Pregoeiro 

(20/08/2018 11:51:09) a documentação foi encaminhada por e-mail. 

Além disso, deve-se salientar que o Recorrente teve acesso ao conteúdo 

dos documentos e também dos e-mails trocados entre o Pregoeiro e sua 

equipe de apoio e Consórcio Recorrido, razão pela qual não há que se 

falar em violação ao princípio da publicidade. 

No que tange à questão do prazo para envio dos documentos, o edital é 

claro ao facultar ao Pregoeiro a sua prorrogação no item 4.13: 

4.13 O Licitante ofertante do melhor lance deverá apresentar a proposta 

adequada ao lance final ofertado, conforme modelo constante do Anexo II 

(Modelo de Proposta) deste Edital, no prazo de até 60 (sessenta) minutos 

a contar da solicitação do Pregoeiro, prorrogáveis, a critério do BNDES. 

Assim, às 11:51 horas do dia 20/08/2018 o pregoeiro solicitou o envio da 

proposta e, em contrapartida, o Consórcio Recorrido enviou a 

documentação solicitada às 12:54 horas do mesmo dia. 

Por sua vez, com relação à documentação de habilitação, o edital 

claramente vincula a remessa da documentação ao aceite da proposta, 

conforme prescreve o item 4.17: 
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4.17 Aceita a proposta, o Pregoeiro passará à fase de habilitação. Para 

que seja habilitado, o Licitante deverá atender a todas as exigências 

listadas neste item e no item 4.18 deste Edital. As exigências que não 

forem comprovadas pelo SICAF obtido pelo Pregoeiro, ou que estiverem 

desatualizadas no referido documento, deverão ser comprovadas através 

do envio de documentos no prazo de até 120 (cento e vinte) minutos, 

contados da convocação pelo Pregoeiro, prorrogáveis, a critério de 

BNDES. 

Contudo, em homenagem ao princípio da eficiência, antes mesmo da 

aprovação da proposta e, portanto, antecipando-se ao previsto no Edital, o 

Consórcio Recorrido encaminhou os documentos de habilitação seguindo 

a determinação do Pregoeiro e de sua equipe. 

Ao todo, foram enviados nove e-mails entre às 12:54 horas e às 14:10 

horas do dia 20/08/2018. A quantidade de e-mails decorre do tamanho dos 

arquivos e da limitação da capacidade de recebimento de arquivos 

eletrônicos pelo BNDES (10Mb).  

A cronologia dos fatos narrada acima demonstra que não houve tumulto 

processual, tampouco descumprimento de prazo. Antes, a postura do 

Consórcio Recorrido foi extremamente diligente, tendo atendido a 

solicitação do Pregoeiro.  

Contudo, ainda que se admita por eventualidade a superação do prazo 

para envio dos documentos, é certo que deve ser aplicado ao caso o 

princípio do formalismo moderado.  

Tal princípio prevê que o processo ocorra a partir de ritos e formas simples 

que objetivem certeza, segurança, respeito aos direitos do administrado 

com a efetivação do contraditório e da ampla defesa. Sua interpretação 

deve ser flexível e razoável quanto às formas. Isso porque, a finalidade do 

processo licitatório é selecionar a proposta mais vantajosa a partir de um 

ambiente competitivo. 

A licitação não é um fim em si mesmo, mas um processo voltado à seleção 

de proposta que se apresente vantajosa para o ente contratante, 

observadas as regras do Edital. 

Portanto, considerando que o Recorrente teve acesso a todas as 

informações, bem como que houve expressa solicitação para envio da 

documentação por e-mail atendendo-se aos prazos previstos no 

instrumento convocatório, não há que se falar em nulidade do certame ou 

violação ao princípio da publicidade, razão pela qual resta patente a 

necessidade de que o recurso tenha seu provimento negado. 

Com todo o respeito, as ponderações realizadas pelo Recorrente acerca 

deste ponto nem de longe merecem prosperar, pois implicariam ofensa à 

legislação aplicável ao caso e a desnaturação da modalidade pregão, 

conforme se verá. 

Dever de diligência da Administração Pública 
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Afirma o Recorrente que o Pregoeiro extrapolou seu dever no que tange às 

solicitações de esclarecimentos feitas no curso da análise dos documentos 

de habilitação. 

Em verdade, o recorrente trata do saneamento de falhas quando o 

procedimento da diligência feito pelo BNDES se destinou ao 

esclarecimento de documentos apresentados. Não se trata da correção de 

nenhuma falha e, logo, toda a argumentação está equivocada, por erro de 

premissa. 

O BNDES não procedeu ao saneamento de falhas, mas realizou diligência, 

amparado no art. 43, § 3º da Lei n.º 8.666/93, para o esclarecimento de 

dúvidas acerca do alcance da documentação apresentada, dada a 

utilização, nos respectivos documentos, de conceitos indeterminados. 

A realização de diligências representa importante instrumento concedido 

ao Pregoeiro para o esclarecimento de dúvidas relacionadas às propostas 

ou documentos de habilitação. 

Por trás dessa prerrogativa encontram-se a finalidade da busca da 

proposta mais vantajosa pela Administração, bem como a aplicação do 

formalismo moderado nos certames licitatórios ponderado com o princípio 

da vinculação ao instrumento convocatório. 

A promoção de diligência é incentivada pela jurisprudência do Tribunal de 

Contas da União, como ocorrido no Acórdão 2159/2016 do Plenário que 

indicou caber ao pregoeiro o encaminhamento de “diligência às licitantes a 

fim de suprir lacuna quanto às informações constantes das propostas, 

medida simples que privilegia a obtenção da proposta mais vantajosa e 

evita a desclassificação indevida de propostas”. 

Em diversas oportunidades, o TCU chega a indicar a obrigatoriedade da 

realização de diligências antes do estabelecimento do juízo pela 

desclassificação ou inabilitação do licitante: 

É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação 

exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira 

implícita o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar 

a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por representar 

formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame. 

(Acórdão 1795/2015 – Plenário) 

Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou 

editalícias, especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados que 

objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa, o 

responsável pela condução do certame deve promover diligências para 

aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de 

base para a tomada de decisão da Administração (art. 43, § 3º, da Lei 

8.666/1993). (Acórdão 3418/2014 – Plenário) 

  Da análise detida dos e-mails e documentos encaminhados, verifica-se 

que, atendendo às solicitações feitas pelo BNDES em um ambiente de 
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diligências, mesmo sem a aceitação da proposta, o Consórcio Recorrido 

apresentou todos os esclarecimentos sobre a comprovação da capacidade 

técnica de seus consorciados e, além disso, solicitou às entidades 

responsáveis pela emissão de atestados encaminhassem declarações 

voltadas à comprovação de que os documentos apresentados atendiam às 

exigências do edital. E ressalta-se, tudo isso sem ter sua proposta aceita. 

Vale lembrar que a instauração do processo de licitação não deve 

encontrar barreiras de natureza procedimental, uma vez que, por se tratar 

de processo de natureza administrativa, deve ser regido pelo princípio do 

formalismo moderado. 

Para que o processo cumpra a finalidade que lhe é própria, o formalismo 

deve ser moderado, comedido, de modo a não transformar o processo em 

um fim, mas preservar-lhe a natureza de meio. Nesse sentido, a doutrina 

dos nossos eminentes administrativistas sustenta que a existência de um 

erro formal como pretexto para desclassificar uma licitante configura 

rigorismo inaceitável ou formalismo exagerado, prática esta que é vedada 

pelos tribunais superiores como STJ, TCU e Tribunais de Justiça dos 

estados: 

“[...] OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO EXCESSO DE 

FORMALISMO. APEGO À FORMA E À FORMALIDADE QUE NÃO PODE 

INVIABILIZAR A LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO 

PROVIDO. ” (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1580427-6 – Lapa - Rel.: Carlos 

Mansur Arida - Unânime - - J. 13.12.2016) 

Sendo a finalidade da licitação a busca da proposta mais vantajosa e 

benéfica para a Administração, é certo que a diligência para 

esclarecimentos sobre documentos passa a ser um dever e, não, uma 

mera faculdade. Nas palavras de Hely Lopes Meirelles: 

“é inadmissível que se prejudique um licitante por meras omissões ou 

irregularidades na documentação ou sua proposta (...) por um rigorismo 

formal e inconsentâneo com o caráter competitivo da licitação”. (Meirelles, 

Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo, 11ª edição, SP: Editora 

Malheiros) 

A citação acima cai como uma luva ao caso. Havendo dúvidas pelo 

Pregoeiro e equipe de apoio se faz necessário o pedido de 

esclarecimentos, nos termos do art. 50 do Regulamento de Licitações do 

BNDES. De fato, alguns documentos foram juntados, porém com o objetivo 

de complementar o rol de informações já disponíveis nos atestados. 

Importante salientar, igualmente, que os documentos apresentados apenas 

detalharam o conteúdo daqueles apresentados no momento da habilitação, 

sanando qualquer dúvida do BNDES. 

Desta forma, considerando que não houve prejuízo, que os documentos 

apresentados tiveram o condão de aclarar a capacidade técnica do 
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Consórcio Recorrido e que tudo foi devidamente registrado no âmbito do 

processo administrativo, não há que se falar em inabilitação, devendo ser 

negado provimento ao recurso. 

 

A capacidade técnica do Consórcio Recorrido 

O Recorrente, no afã de tentar achar alguma irregularidade nos 

documentos do Consórcio Recorrido tenta levar o Pregoeiro e equipe de 

apoio a erro. Isso porque ele confunde os requisitos de habilitação técnica 

com os produtos que serão executados no curso do futuro contrato. 

Para tanto, o Recorrente alega que a habilitação do Consórcio Recorrido 

foi equivocada porque a consorciada Galipolo Consultoria não teria 

expertise ou qualificação em entidade profissional para realizar as 

atividades de avaliação imobiliária. 

Tudo isso porque o Recorrente se debruça sobre um dos produtos do 

contrato, o relatório contido no item 3.2.3 do Termo de Referência: Estudo 

de Vocação Imobiliária, Viabilidade Econômico-Financeira, Técnico e 

Operacional de ATIVOS IMOBILIÁRIOS DA UNIVERSIDADE. Entretanto, 

cabe lembrar que a maioria dos produtos, senão todos, são 

interdisciplinares, ou seja, exigem a atuação de mais de um consorciado 

na execução, somando as expertises e áreas de atuação e, por isso 

mesmo o edital permitiu a participação de consórcios de empresas. 

Para que não paire dúvidas acerca da capacidade do Consórcio Recorrido 

desempenhar esse produto faz-se preciso relembrar que a capacidade 

técnica afeta às atividades de natureza urbanística e arquitetônica foi 

comprovada por documentos apresentados em nome do consorciado 

Arquiteto Pedro Taddei e Associados, ao passo que, competiria ao 

Recorrente averiguar a capacidade técnica desta empresa e, não da 

Galipolo Consultoria. 

Quando o BNDES estruturou o presente projeto ele definiu um rol de 

atividades necessárias à consecução do objeto e indicou para tanto a 

necessidade de comprovação de experiência anterior através dos 

seguintes atestados: 

III. atestado(s) de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove que o Licitante executou os 

seguintes serviços: 

a) Masterplan de uso misto urbano de, no mínimo, 2,4 milhões (dois 

milhões e quatrocentos mil) m2; 

b) estudo de vocação imobiliária de área com potencial construtivo de, no 

mínimo, 125.000 (cento e vinte e cinco mil) m²; 

c) estudo de viabilidade econômico-financeira, contendo a projeção de 

fluxo de caixa, de empreendimento, parque imobiliário ou conjunto de 

edifícios destinado a incorporação imobiliária, uso comercial e/ou de 
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prestação serviços, em área de construção de, no mínimo, 125.000 (cento 

e vinte e cinco mil) m²; 

d) estudo de viabilidade econômico-financeira, contendo a projeção de 

fluxo de caixa, referente a plano(s) de negócios para fins de 

aproveitamento econômico de equipamento multiuso ou destinado a 

eventos culturais, com capacidade de, no mínimo, 750 (setecentas e 

cinquenta) pessoas; 

e) elaboração de projeto referencial, projeto básico e/ou executivo 

referente a empreendimento, parque imobiliário ou conjunto de edifícios 

destinado a incorporação imobiliária, uso comercial e/ou de prestação de 

serviços, com porte de, no mínimo, 125.000 (cento e vinte e cinco mil) m² 

de área de construção; 

f) assessoria jurídica para estruturação de projeto de concessão de uso, 

concessão comum ou parceria público-privada no Brasil, incluindo a 

elaboração de minutas de edital, contrato ou outro instrumento jurídico de 

outorga, prestada após a edição da Lei nº 8.987/95, cujo objeto seja a 

outorga para fins de aproveitamento econômico de bem público e/ou de 

prestação serviços públicos; 

g) assessoria para estruturação e constituição de Fundo de Investimento 

Imobiliário – FII; 

g.1) a comprovação de constituição do FII deverá ser efetuada mediante 

apresentação do registro do ato constitutivo ou do regulamento do FII em 

cartório de títulos e documentos ou de sua disponibilização no sítio 

eletrônico da CVM; 

h) assessoria jurídica na área de Direito Urbanístico, realizada no Brasil;  

h1) entende-se por assessoria jurídica na área de Direito Urbanístico a 

elaboração de documentos tais como pareceres, impugnações, 

questionamentos, minutas de editais, contratos de concessão de uso, 

cessão ou instrumentos congêneres, cujo conteúdo esteja relacionado com 

a análise e interpretação jurídicas de atos normativos específicos do 

Direito Urbanístico. 

Da simples leitura do trecho do edital acima transcrito é evidente que a 

experiência anterior exigida pelo BNDES poderia ser comprovada por um 

ou mais atestados desde que atendam aos quantitativos mínimos. 

Dito de outra forma, o licitante poderia deter em apenas um atestado ao 

atendimento de mais de um dos itens de qualificação técnica ou poderia se 

estruturar em Consórcio de empresas, como o fez o Recorrido, e 

apresentar mais atestados nas diversas áreas que envolvem o objeto 

contratual. 

Assim, para atender às exigências de qualificação técnica, o Consórcio 

Recorrido apresentou contratos de masterplan e estudo de vocação 

imobiliária em nome da empresa consorciada Arquiteto Pedro Taddei e 

Associados, quais sejam, os documentos sobre a PPP de Habitação da 
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Casa Paulista e aqueles relativos ao Parque Tecnológico de São José dos 

Campos. 

Desta forma, o Consórcio Recorrido entendeu deter as condições 

necessárias ao atendimento das exigências do edital, o que se comprovou 

na prática após a deliberação do Pregoeiro e sua equipe no sentido de o 

declarar habilitado. Por essa razão deve ser afastada a alegação 

infundada do Recorrente. 

Ainda sobre a capacidade técnica do Consórcio Recorrido, o Recorrente 

questiona o atestado da empresa consorciada líder Banco Fator e o 

atendimento do item 7.1, III, “g” do Edital: assessoria para estruturação e 

constituição de Fundo de Investimento Imobiliário (FII). O fundamento seria 

uma auto declaração do consorciado. 

Ocorre que, como já esclarecido anteriormente, o Banco Fator é 

administrador do fundo em referência, sendo ele o responsável pela 

deliberação de sua constituição, nos termos dos arts. 3º e 4º da Instrução 

CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008 (“ICVM”): 

Art. 3 O fundo será constituído por deliberação de um administrador que 

preencha os requisitos estabelecidos nesta Instrução, a quem incumbe 

aprovar, no mesmo ato, o regulamento. 

Art.4º O administrador deverá solicitar à CVM autorização para constituição 

e funcionamento do fundo, a qual será concedida, automaticamente no 

prazo de até 10 (dez) dias úteis após a data de protocolo na CVM dos 

seguintes documentos e informações;  

A comprovação de tal expertise foi feita nos termos do edital, ou seja, foi 

apresentado cópia do registro do regulamento do FII em cartório de títulos, 

até porque o próprio nome do FII já identifica que sua modelagem ocorreu 

pelo próprio Banco. 

Ainda que restasse alguma dúvida, o que nessa altura não se cogita, toda 

a documentação relativa ao FII em questão encontra-se no site da CVM.   

Por excesso de zelo, a fim de reafirmar a capacidade técnica do líder do 

Consórcio Recorrido, à título exemplificativo, consta nesse certame outro 

fundo constituído pelo Banco Fator: o relativo ao Banestes DTVM S.A. 

Igualmente aos outros tópicos das presentes contrarrazões de recurso, 

evidencia-se que os argumentos do Recorrente não atendem ao fim de 

demonstrar a inabilitação do Consórcio Recorrido, configurando apenas 

inconformismo.   

Conclusão 

Diante do exposto, resta demonstrado de forma cabal que o procedimento 

licitatório do Pregão Eletrônico nº 31/2018 correu de forma regular 

atendendo à legislação aplicável ao caso, não havendo razões que 

ensejam a reforma da decisão que declarou o Consórcio 

Fator/Galipolo/Pedro Taddei/VG&P vencedor do certame. 
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Além disso, fica bastante claro que o Consórcio Fator/Galipolo/Pedro 

Taddei/VG&P cumpriu os requisitos necessários para participação na 

licitação. 

Deste modo, as presentes contrarrazões devem ser conhecidas e providas 

para que o recurso apresentado pelo Consórcio liderado pela empresa 

Finarq não seja conhecido ou, ainda, que em relação ao mérito, seja 

desprovido, de modo a ser mantida a decisão de classificação da proposta 

e habilitação do Consórcio Fator/Galipolo/Pedro Taddei/VG&P. 

 

Conforme se percebe, o Consórcio Fator/Galipolo/Pedro Taddei/VG&P aduz, em 

síntese, que o procedimento licitatório foi conduzido regularmente e que foram cumpridos 

pelo Consórcio declarado vencedor todos os requisitos necessários para sua participação na 

licitação.  

 

Requer, ademais, a manutenção da decisão que habilitou o Consórcio 

Fator/Galipolo/Pedro Taddei/VG&P. 

 

 

IV. ANÁLISE DAS RAZÕES E DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS  

 

Inicialmente, vale frisar novamente que o Recorrente demonstra total 

desconhecimento do processo licitatório, e, em que pese o seu inconformismo com o 

resultado do certame, suas alegações não merecem prosperar, conforme se passa a 

demonstrar.  

 

 

IV.1. REGULARIDADE NA CONDUÇÃO DA LICITAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E PODER-DEVER DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.  

 

 

a) Possibilidade de prorrogação do prazo para envio da documentação de proposta 

sem necessidade de solicitação do licitante. Previsão expressa no edital. 

 

De início, cumpre esclarecer que, ao contrário do que afirma o Recorrente, a fase de 

lances não foi encerrada pela Pregoeira, mas de forma aleatória pelo sistema, sem qualquer 

interferência da Pregoeira, como ocorre em qualquer pregão eletrônico, como se nota 

abaixo: 

 

Decreto nº 5.450/05 (Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências): 

Art. 24 (...) 
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§ 7o  O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente 
dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta 
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

Após o encerramento aleatório, a Pregoeira, às 11h51min, abriu prazo de 60 

(sessenta) minutos para que o Consórcio liderado pelo Banco Fator apresentasse sua 

proposta. Às 12h51min, a Pregoeira, conforme lhe faculta o Edital do certame, e com vistas 

a resguardar o interesse público representado pela melhor proposta oferecida no pregão 

eletrônico, decidiu prorrogar o prazo para que o referido licitante apresentasse a sua 

documentação de proposta. Nesse sentido, cumpre transcrever o que estabelece o Edital: 

 

4.13 O Licitante ofertante do melhor lance deverá apresentar a proposta 

adequada ao lance final ofertado, conforme modelo constante do Anexo 

II (Modelo de Proposta) deste Edital, no prazo de até 60 (sessenta) 

minutos a contar da solicitação do Pregoeiro, prorrogáveis, a critério 

do BNDES. 

 

Verifica-se, portanto, que, ao contrário do que afirma o Recorrente, inexiste qualquer 

irregularidade na conduta da Pregoeira que prorrogou o prazo para apresentação da 

documentação, uma vez que o Edital lhe faculta a prorrogação e não exige qualquer 

requerimento por parte do interessado. 

 

Prorrogado o prazo pela Pregoeira, e suspensa a sessão em virtude do horário, o 

Banco Fator, em apenas 3 (três) minutos após a prorrogação, às 12h54min, enviou a 

documentação solicitada, conforme e-mail anexo a essa Ata (Anexo IV). 

 

Por ocasião do envio da documentação de proposta, o Consórcio liderado pelo 

Banco Fator enviou, também, a documentação de habilitação constante do item 4.17 do 

edital, o que propiciou sua análise pela Pregoeira e pela equipe técnica. Desta forma, diante 

de sua conduta antecipatória e eficiente, não houve necessidade de convocação formal para 

apresentação dos mencionados documentos. 

 

 

b) Total observância aos princípios licitatórios, dentre os quais, o princípio da 

publicidade 

 

O BNDES, na condução de seus procedimentos licitatórios, sempre se pautou pela 

publicidade e transparência de seus atos, fazendo constar das Atas de Sessão Pública do 

Portal Compras Governamentais todas as informações relativas ao certame e dos 

respectivos autos do processo licitatório (acessíveis a qualquer interessado), todos os 

documentos a ele pertinentes. 
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Vale ressaltar, nesse ponto, que são temerárias as alegações feitas pelo Recorrente 

sobre violação à publicidade, ao direito de acesso à informação e ao direito de fiscalizar a 

licitação, como se notará abaixo. 

 

Diferentemente do que alega o recorrente, toda a licitação decorreu em sessão 

pública no Portal Compras Governamentais, sendo que todos os atos realizados foram 

descritos no chat da sessão. Tal fato se comprova com principalmente com a 

disponibilização do teor do parecer técnico de análise de habilitação no sistema, para 

conhecimento de todos os interessados.  

 

Todos os pareceres técnicos, que embasaram as decisões da Pregoeira, também 

estão disponíveis, em seu inteiro teor, no site do BNDES, em www.bndes.gov.br, desde o 

dia em que seu conteúdo foi divulgado no Portal Compras Governamentais. Isso por si só já 

demonstra a atitude da Pregoeira em buscar a máxima publicidade e transparência dos atos 

praticados no curso da licitação, em total observância  ao princípio da publicidade e à Lei de 

Acesso à Informação. 

 

 A respeito do parecer técnico de análise de habilitação, exarado pela Equipe 

Técnica de Apoio ao Pregoeiro, vale ressaltar que nele está descrito todo o processo de 

convicção da equipe acerca dos atestados recebidos, e ali foi relatada a necessidade de 

realização de procedimento de diligência para a comprovação do integral atendimento 

daqueles documentos às exigências contidas no edital. 

 

Assim que foi divulgado o resultado da análise de habilitação na sessão pública no 

Portal Compras Governamentais, com a divulgação do teor do parecer acima mencionado, 

foi aberto o prazo de manifestação de intenção de recorrer e, nessa ocasião, o Recorrente 

manifestou interesse no acesso à documentação apresentada no certame. 

 

No mesmo dia, ou seja, em 11/09/2018, a Pregoeira lhe enviou toda a referida 

documentação por meio de um link de acesso, logo após o encerramento da sessão. 

 

No entanto, não obstante estar de posse da referida documentação, o Recorrente  

solicitou pedido de vistas aos autos físicos do procedimento. O BNDES prontamente 

disponibilizou o seu acesso no dia e primeiro horário indicado pelo Recorrente, que então 

solicitou cópias digitalizadas e também foi prontamente atendido, recebendo o material no 

mesmo dia. 

 

Mesmo após tudo isso, o Recorrente solicitou devolução do prazo para apresentação 

de razões recursais, com base no seu acesso aos autos físicos do processo licitatório no dia 

12/09/2018. 

 

Muito embora o BNDES tenha entendido não haver razões para tal solicitação, ante 

a disponibilização dos documentos eletronicamente no dia 11/09/2018, visando resguardar 
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ao máximo o interesse público que norteia as contratações públicas, e tendo plena ciência 

de que o recurso administrativo é uma ferramenta importante tanto para os licitantes quanto 

para a Administração Pública, que pode ser provocada a corrigir vícios ou erros técnicos 

eventualmente cometidos durante o processo, o BNDES concedeu 1 (um) dia útil a mais ao 

Recorrente para interpor o seu recurso.  

 

Nesse ponto, vale ressaltar novamente que, ao contrário do que afirma o Recorrente, 

e conforme já mencionado, desde a data de encerramento da sessão já estava disponível 

ao Recorrente o acesso à documentação do pregão e às informações necessárias para a 

elaboração das razões recursais, que poderiam ter sido apresentadas dentro do prazo legal, 

sem necessidade de prorrogação, a qual, no entanto, foi concedida.   

 

 

c) Dever de realização de diligências ante a constatação da necessidade de 

complementação ou esclarecimento da documentação apresentada 

 

 

No que diz respeito às diligências realizadas durante o pregão eletrônico em análise, 

cujo prazo de duração também é questionado pelo Recorrente, cumpre esclarecer, 

inicialmente, que a diligência em sede de procedimento licitatório é um dever, e não uma 

faculdade inserida no poder discricionário da Administração Pública. 

 

Antes de se adentrar mais especificamente nessa análise, vale reforçar que a Lei nº 

8.666/1993, Lei Geral de Licitações e Contratos, não se aplica mais ao BNDES, haja vista a 

edição posterior de lei específica que trata expressamente sobre licitações e contratos 

administrativos no âmbito das empresas estatais. 

 

Tendo sido editada em 30 de junho de 2016, a Lei nº 13.303/2016 - Estatuto das 

Estatais, que possui Capítulo específico (Título II, Capítulo I - Das Licitações) sobre o tema, 

passa a ser a norma disciplinadora das licitações e contratações administrativas do BNDES. 

Assim, ao fundamentar em diversas passagens suas alegações na Lei nº 8.666/1993, o 

recorrente demonstra uma impropriedade técnica que evidencia ainda mais o seu 

desconhecimento sobre o tema que ora ataca. 

 

No entanto, em que pese a Lei nº 13.303/2016 não tenha regra específica sobre o 

tema, como tem a Lei nº 8.666/1993, em atendimento aos princípios da eficiência e da 

razoabilidade, o BNDES continua se pautando pelo seu dever de realização de diligências 

sempre que houver a necessidade de se esclarecer algum ponto da documentação 

apresentada, ou complementá-la.  

 

Trata-se de entendimento uníssono tanto na doutrina como no âmbito do Tribunal de 

Contas da União, conforme se nota dos julgados abaixo: 
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Acórdão nº 3.418/2014 - Plenário e Enunciado 226 do Informativo 

de Licitações e Contratos do TCU 

 

Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou 

editalícias, especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados 

que objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa, o 

responsável pela condução do certame deve promover diligências para 

aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de 

base para a tomada de decisão da Administração (art. 43, § 3º, da Lei 

8.666/1993). 

 

 

Acórdão n.º 1924/2011-Plenário 

 

De acordo com a empresa inabilitada, o atestado por ela apresentado 

registrou que em determinada oportunidade disponibilizara a uma 

entidade pública 315 PA, e, portanto, não deveria ter sido inabilitada. 

Todavia, a CEAL entendeu que a exigência diria respeito a 300 PAS 

ofertados simultaneamente, ou seja, em célula única, com o 

compartilhamento dos diversos recursos necessários a sua 

operacionalização, tais como instalações físicas, redes internas, 

softwares e outros. Todavia, para o relator, faltaria clareza ao edital 

quanto a esse aspecto, pois não trazia nenhuma expressão semelhante 

à “operação simultânea”, mas tão-somente “operação”.  Mesmo 

admitindo, ainda consoante o relator, “que fosse necessária a 

comprovação da operação simultânea dos 315 PA em uma única 

instalação física para a aferição da capacidade técnica, não é possível 

afirmar que isso não ocorreu a partir do que está escrito no atestado em 

questão”. Nesse ponto haveria, destarte, inferência por parte da 

CEAL baseada em interpretação restritiva do texto do atestado. 

Destacou o relator que “se havia dúvidas a respeito do conteúdo 

do atestado, caberia ao gestor, zeloso, recorrer ao permissivo 

contido no § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/1993 e efetuar diligência à 

(...) para esclarecê-las, providência que não foi tomada.” Indevida, 

portanto, na forma de ver do relator, a inabilitação da empresa, o 

que levou-o a votar por que se determinasse à CEAL que adotasse 

as providências necessárias no sentido de tornar nulos os atos 

administrativos que inabilitaram e desclassificaram a proposta da 

empresa, o que foi aprovado pelo Plenário. Precedente citado: 

Acórdão nº 2521/2003, Plenário. (TC-000.312/2011-8, rel. Min. 

Raimundo Carreiro, 27.07.2011). 
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Destaca-se também o entendimento do professor Marçal Justen Filho:2 

 

“Em primeiro lugar, deve destacar-se que não existe uma competência 

discricionária para escolher entre realizar ou não a diligência. Se os 

documentos apresentados pelo particular ou as informações neles 

contidas envolverem pontos obscuros – apurados de ofício pela 

Comissão ou por provocação de interessados -, a realização de 

diligências será obrigatória”.  

 

Seguindo essa linha, assim dispõe o art. 50 do Regulamento de Licitações do 

BNDES (Resolução Dir nº 3085/2016 – BNDES): 

 

Art. 50. A qualquer tempo, procedimento de diligência destinado a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo poderá ser 

instaurado por iniciativa do Pregoeiro ou da Equipe Técnica, a quem 

caberá descrever a forma pela qual serão realizadas as diligências. 

 

 

Portanto, diante da apresentação de atestados de capacidade técnica compatíveis 

com os serviços a serem contratados pelo BNDES, e identificada a necessidade de 

complementação de informações ou de esclarecimentos para o integral atendimento desses 

documentos à exigências habilitatórias, deve o Pregoeiro buscar todos os meios para 

obter a verdade material. Nesse sentido, além dos Acórdãos do TCU já colacionados 

acima (Acórdão nº 3.418/2014 e Acórdão n.º 1924/2011, ambos do Plenário), cumpre trazer 

à baila o entendimento de Floriano de Azevedo Marques Neto no artigo entitulado “Princípos 

do Direito Administrativo”, in verbis:  

 

“O administrador deve se valer da verdade efetiva, real, independente 

de se ater às provas e elementos do processo. Essa é a formulação 

doutrinária para o princípio da verdade material. Decorre ele do princípio 

do interesse público, pois a administração, adstrita que está a esse 

princípio, não pode ignorar fatos que conhece, sob a alegação de que 

tais elementos fáticos não constam dos autos. O princípio da verdade 

material deflui daquela característica do processo administrativo, 

onde, diferentemente do processo judicial, a posição do agente 

público não é passiva. É sim ativa, voltada à justiça distributiva 

traduzida no atingimento do interesse público. Porém, a verdade 

material não dispensa a motivação. Ao revés, dá a ela uma importância 

ainda maior, pois será pela motivação que os elementos de convicção 

(verdade material) serão introduzidos nos autos onde, até então, não 

                                            

2
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14ª. ed., São Paulo, Dialética, 2010, p. 

598. 
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constavam”.3 (grifamos) 

 

 

O que se observa da leitura da peça recursal é que o recorrente, inconformado com 

sua posição em segundo lugar na classificação após a fase de lances, pretende transformar 

em ilegalidade todo o zelo na atuação da Pregoeira e da equipe técnica de apoio no 

processo de formação da sua convicção e de busca da proposta mais vantajosa, que 

ocorreu com total respaldo na doutrina pátria e nos Órgãos de Controle. 

 

           Cabe o registro de que toda a atuação da Pregoeira, inclusive no que toca à 

solicitação de diligências, teve o respaldo da equipe técnica, a qual possui o conhecimento 

técnico do objeto licitado, o que reforça a higidez das decisões tomadas durante o 

procedimento licitatório. 

 

Portanto, sendo um dever da Administração Pública, não existe e nem pode existir 

um prazo legal para a sua conclusão, sendo importante a sua realização de forma 

cautelosa, a fim de verificar o cumprimento pelo licitante dos requisitos exigidos pelo Edital. 

 

 É importante frisar, aqui, que até mesmo na Lei 8.666/1993, inaplicável às licitações 

feitas pelo BNDES em razão do advento da Lei 13.303/2016, inexistia prazo para conclusão 

da diligência. 

 

Por outro lado, importante destacar que, em várias passagens, o Recorrente se 

equivoca ao referenciar artigo do Decreto nº 5.450/05 (art. 26, § 3)o  concernente à correção 

de erros ou falhas por ato do Pregoeiro, que é uma atuação completamente diversa do 

instituto da diligência, que possui outro respaldo legal e finalidade mais ampla, como se 

pode notar acima. 

 

 Tal confusão corresponde a mais uma impropriedade técnica do Recorrente, que 

assim corrobora seu desconhecimento quanto ao objeto de ataque. 

 

Vale esclarecer aqui como foi procedida a diligência em questão. Após análise 

preliminar dos documentos feita pela equipe técnica, verificou-se que alguns dos atestados 

apresentados precisavam ser complementados com outras informações, razão pela qual 

iniciou-se a diligência. Assim, em 21/08/2018 (um dia após o término da fase de lances e 

recebimento da documentação de habilitação), foi enviado e-mail ao Consórcio liderado pelo  

Banco Fator solicitando o esclarecimento de determinados pontos, mediante fornecimento 

de informações/envio de documentação complementar. 

 

                                            

3
 Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI8323,41046-Principios+do+Processo+Administrativo>, acessado 

em 08/12/2016. 
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Com o intuito de confirmar os fatos atestados, a Pregoeira, mediante solicitação da 

equipe técnica, prosseguiu com as diligências, tendo então trocado outros e-mails com o 

licitante, com a concessão de novos prazos, a fim de esclarecer pontos pendentes. 

 

Repise-se, é dever do administrador zelar pela eficiência e isonomia. Por esse 

motivo, a equipe do BNDES decidiu realizar todas as diligências necessárias a elucidar as 

questões que ainda se apresentavam, de modo a promover sua decisão com base em um 

juízo seguro e lastreado em dados reais. 

 

Ao final da diligência, as informações e documentos enviados pelo Banco Fator 

foram suficientes e aptos a comprovar sua qualificação técnica, conforme parecer técnico 

que subsidiou a decisão de habilitação, atendendo plenamente às exigências habilitatórias 

contidas no edital. 

 

Para que a licitação não se torne um fim em si mesma, e tendo como base as 

premissas de eficiência e flexibilidade nas relações negociais das empresas estatais, ao 

editar a Lei nº 13.303/2016, o legislador optou por não reproduzir o artigo da Lei nº 8.666/93 

que dispunha sobre a realização de diligências. 

 

Abaixo colaciona-se o referido diploma legal: 

 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos 

seguintes procedimentos: 

(...) 

 

§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase 

da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta. 

 

 

Por certo, esse foi mais um dos pontos de flexibilidade que a Lei nº 13.303/2016 

apresentou para as estatais, reforçando a lógica econômica da eficiência, da flexibilidade e 

do dinamismo a que esse Estatuto se propôs4. 

 

 E nesse ponto, salvo as expressas referências ao pregão no art. 32, IV, e aos tipos 

penais e critérios de desempate da Lei 8.666/93, nos arts. 41 e 55, III, ressalte-se que o 

Estatuto das Estatais não elege a Lei nº 8.666/93 ou qualquer outra lei administrativa como 

                                            
4
 O autor Alexandre Santos de Aragão, na sua obra “Empresas Estatais: o regime jurídico das empresas públicas 

e sociedades de economia mista” (2ª ed, Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 181) ressalta que essa foi a lógica que 

deve se espraiar para todas as estatais. 
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sua fonte subsidiária, seja de interpretação, seja de integração. O próprio caput do art. 28 

esclarece que os contratos das estatais “serão precedidos de licitação nos termos desta 

Lei”. 

 

Sobre esse novo contexto de edição do Estatuto das Estatais, Alexandre Aragão 

assim leciona: 

 

“Na verdade, com o advento – e expansão para casos não inicialmente 

por eles abrangidos – do pregão (Lei 10.520/2002 e do RDC (Lei 

12.462/2011), a Lei 8.666/1993 já vinha há muito perdendo a posição de 

centro dos regimes jurídicos de licitações no Brasil, erodida pelas 

lógicas menos formalistas, e mais competitivas e desburocratizantes 

que aqueles diplomas, ainda que timidamente, trouxeram. Essa 

tendência veio a ser ainda mais reforçada como advento do Estatuto 

das Estatais, que criou todo um novo bloco legislativo em licitações, 

para todas as empresas públicas e sociedades de economia mista do 

país.”5 

 

Portanto, o referido Estatuto buscou atender aos novos desafios da Administração 

Pública, em um contexto de reformas jurídicas que buscam deslocar a densificação 

normativa da lei para a regulamentação da própria estatal, conforme preceitua o art. 40 do 

referido diploma:  

 

Art. 40.  As empresas públicas e as sociedades de economia mista 

deverão publicar e manter atualizado regulamento interno de licitações 

e contratos, compatível com o disposto nesta Lei, especialmente quanto 

a:  

I - glossário de expressões técnicas;  

II - cadastro de fornecedores;  

III - minutas-padrão de editais e contratos;  

IV - procedimentos de licitação e contratação direta;  

V - tramitação de recursos;  

VI - formalização de contratos;  

VII - gestão e fiscalização de contratos;  

VIII - aplicação de penalidades;  

IX - recebimento do objeto do contrato.  

 

                                            
5
 Aragão, Alexandre Santos de. Ob cit.p. 233. 
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Especificamente quanto ao tema diligência, cumpre ressaltar que o próprio Tribunal 

de Contas já vinha apresentando entendimentos no sentido de permitir a apresentação de 

novos documentos, posteriormente ao envio da totalidade da documentação de habilitação, 

conforme julgados abaixo: 

 

Acórdão nº 1017/2015 - Plenário 

13. No caso concreto, a própria Cibam, signatária da presente 

representação, não traz nenhum elemento que coloque em dúvida a 

compatibilidade do ramo de atividade da Construtora Santos Carneiro 

em confronto com o objeto da licitação. A queixa da representante é a 

falta da apresentação tempestiva do documento em si, mas não coloca 

em momento algum em xeque o ramo de atividade da empresa 

concorrente. Assim, contrariaria o interesse público inabilitar 

licitante que propôs melhor preço, pelo simples fato de ter trazido 

a prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e 

municipal não no momento do envio da totalidade da 

documentação de habilitação, mas sim quando diligenciada pela 

pregoeira. Cabe aqui destacar que, em contraposição a eventuais 

interpretações tendentes a privilegiar o excesso de formalismo nos 

pregões, o Decreto 5.450/2005, prevê, em seu artigo 5º, parágrafo 

único, preceito que orienta a interpretação das normas da licitação 

em favor do atingimento do interesse público: 

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

14.      Visando não deixar quaisquer dúvidas com relação ao 

conteúdo da documentação ora em questão, a pregoeira, em sede de 

recurso administrativo, diligenciara a Construtora Santos Carneiro 

para que esta enviasse cópia das inscrições estadual e municipal 

(Peça 2, p. 40). Por sua vez, o signatário da presente instrução entrou 

em contato telefônico e por e-mail (Peça 7) com a pregoeira do Pregão 

Eletrônico nº 08/2014, no dia 25/03, solicitando o envio dos referidos 

documentos previstos no subitem 11.1.2.1, “b”, do edital. Em resposta 

por e-mail (Peça 7), foi recebida a documentação relativa à inscrição 

municipal e estadual da Construtora Santos Carneiro (Peça 8), que vem 

corroborar as considerações até aqui tecidas em prol da 

desnecessidade de se suspender o certame, tampouco inabilitar a 

mencionada licitante vencedora do pregão em questão. Como se 

observa da documentação recebida, a Santos Carneiro acha-se 

regularmente inscrita no cadastro municipal e estadual de contribuintes, 

conforme a pregoeira já constatara ao receber a documentação em 

resposta de diligência efetuada na fase de recurso (Peça 2, p. 40). 

http://normas/Normas/principal.do?dispatch=viewAto&idAto=6032


Classificação: Documento Controlado (conforme OS PRESI Nº 01/2015- BNDES)  

Prazo da Restrição: até a data de divulgação da decisão 

Restrição de Acesso: Empresas do Sistema BNDES – Uso no Âmbito Interno  

Unidade Gestora: AARH/DELIC/GLIC4 

 

 39 

Assim, entende-se suficiente proposta de ciência à Gerência Executiva 

do INSS em Blumenau – SC para que, em futuros pregões do órgão, a 

documentação de habilitação das licitantes que já não seja suprida pelo 

registro cadastral do Sicaf, seja recebida tempestivamente ainda na 

fase de habilitação. 

 

 

Acórdão nº 1.758/2003-Plenário 

“Assim, a interpretação a aplicação das regras nele estabelecidas deve 

sempre ter por norte o atingimento das finalidades da licitação, 

evitando-se o apego a formalismos exagerados. Irrelevantes ou 

desarrazoados, que não contribuem para esse desiderato. 

No presente caso, não se afigura que o ato impugnado tenha 

configurado tratamento diferenciado entre licitantes, ao menos no grave 

sentido de ação deliberada destinada a favorecer determinada empresa 

em detrimento de outras, o que constituiria verdadeira afronta aos 

princípios da isonomia e da impessoalidade. 

Ao contrário, entendo que foi dado fiel cumprimento ao citado art. 4º, 

parágrafo único, do Decreto no 3.555/2000, no sentido de que “as 

normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da administração, a finalidade e a segurança 

da contratação”. 

Não se configura, na espécie, qualquer afronta ao interesse público, à 

finalidade do procedimento licitatório nem à segurança da contratação, 

uma vez que venceu o certame empresa que, concorrendo em 

igualdade de condições, ofereceu proposta mais vantajosa e logrou 

comprovar, na sessão, a aptidão para ser contratada. 

Assiste, portanto, razão à unidade técnica ao considerar regular a 

inclusão de documentos no processo licitatório, no ato da sessão, 

conforme autorizado pela pregoeira, no exercício de suas regulares 

atribuições, tratadas nos incisos XIII e XIV, do art. 11, do Decreto nº 

3.555/2000.” 

 

Assim, através das informações prestadas no âmbito da diligência, foi possível que a 

equipe técnica aferisse o cumprimento de todos os requisitos técnicos pelo licitante ofertante 

da melhor proposta, resguardando o interesse público norteador da licitação.  

 

Por fim, vale ressaltar que o fato de o termo de constituição de consórcio constar dos 

autos do processo administrativo posteriormente à ata do gerada pelo Portal Compras 

Governamentais configura tão somente um mero erro material na inserção dos documentos, 

em nada alterando as análises realizadas tanto pela Pregoeira e Equipe Técnica como pelo 
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próprio Recorrente, que teve acesso ao documento dentro do prazo para apresentação de 

suas razões de recurso. 

 

Não se pode descuidar que a licitação possui a finalidade de selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração e, nesse sentido, deve ser considerada mais vantajosa 

aquela que, comprovada sua habilitação técnica, atender às especificações do objeto 

pretendido pela Administração Pública, com o menor preço.  

 

 

IV.2. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO RECORRIDO. 

 

 

Como já mencionado, a matéria técnica questionada em sede recursal foi submetida 

à análise da Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro, cujo parecer, consubstanciado na Nota 

Técnica Conjunta ADEP/DEPROF nº 04/2018 (Anexo III desta Ata), subsidiou a presente 

Ata de Julgamento de Recurso, e que se reproduz nos tópicos abaixo. 

 

 

a) Desnecessidade de comprovação de experiência relativa à atividade de avaliação 

de imóveis 

 

O Recorrente alega, em suas razões recursais, que, para fins de habilitação técnica no 

âmbito deste certame, far-se-ia necessária a comprovação de experiência anterior referente 

à atividade de avaliação imobiliária, tendo em vista a menção, no Termo de Referência 

(Anexo I ao Edital), à norma ABNT 14653, que regula procedimentos de avaliação de bens.  

 

Primeiramente, importante esclarecer e diferenciar a natureza e o objeto da 

qualificação técnica pretendida pelo BNDES em face das exigências previstas nas alíneas 

“b”, “c” e “d” do inciso III do item 7.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – 

mencionadas pelo Recorrente em suas razões – e, assim, desfazer o entendimento 

equivocado apresentado a esse respeito.   

 

 O item 7.1, III, “b” do Termo de Referência (Anexo I do Edital) estabelece, como um 

dos critérios de habilitação técnica, a comprovação da execução de estudo de vocação 

imobiliária de área com potencial construtivo de, no mínimo, 125.000 (cento e vinte e cinco 

mil) m². Tal critério justifica-se tendo em vista que, conforme o subitem 3.2.3.2 do Termo de 

Referência, a Contratada deverá elaborar estudo de vocação imobiliária indicando os 

parâmetros e premissas dos potenciais empreendimentos econômicos possíveis com vistas 

ao aproveitamento econômico dos ativos imobiliários da Universidade, considerando as 

diferentes possibilidades de uso e ocupação e diferentes formas de cessão.  
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 A Contratada deverá, assim, realizar estudo de vocação de cada um dos ativos, 

levando em consideração o respectivo potencial construtivo e indicando, entre diversas 

outras atividades: (i) a descrição e inventário dos ativos imobiliários da Universidade, 

incluindo a caracterização da região (com o levantamento de informações econômicas, 

urbanísticas, ambientais, sociais e demográficas), caracterização do terreno e 

caracterização das edificações e benfeitorias, conforme norma ABNT 14653-2/2011 (alínea 

“a”); e (ii) identificação dos possíveis empreendimentos (norma ABNT-NBR 14653-4/2002) 

para o aproveitamento econômico dos ativos imobiliários da Universidade, considerando-se 

as diferentes formas de cessão (alínea “c”). 

 

 A esse respeito, importante elucidar a equivocada premissa do Recorrente no 

sentido de que, em razão da referência no Edital à citada norma ABNT (que fixa as diretrizes 

para avaliação de bens imóveis), estar-se-ia exigindo comprovação de experiência 

justamente na atividade de avaliação de bens.  

 

 Com efeito, a referência à norma ABNT 14653, partes 2 (bens imóveis urbanos) e 4 

(empreendimentos), no subitem 3.2.3.2, que trata, reitere-se, do estudo de vocação 

imobiliária, teve por fim tão somente fixar as diretrizes necessárias para a classificação dos 

imóveis quanto ao uso, ao tipo e ao agrupamento bem como padronizar a terminologia 

utilizada. Da leitura das diversas atividades descritas nas nove alíneas do subitem 3.2.3.2 

facilmente se verifica que, no escopo do estudo de vocação, não está incluída a avaliação 

do valor de mercado, isto é, do valor venal dos ativos da Universidade.  Diversamente, o que 

se busca é indicar potenciais empreendimentos que podem ser estruturados nos terrenos da 

faculdade, de forma a instruir a avaliação quanto a sua viabilidade econômico-financeira. 

Como facilmente se verificará adiante, trata-se de estudo diverso e muito mais amplo que 

uma mera avaliação imobiliária dos terrenos.    

        

  Assim, a fim de comprovar a experiência determinada no item 7.1, III, “b”, o 

Consórcio vencedor apresentou dois atestados: um emitido pelo CECOMPI - Centro para a 

Competitividade e a Inovação do Cone Leste Paulista, e outro emitido pela sociedade Bairro 

Novo Empreendimentos Imobiliários S.A., ambos em favor da sociedade Arquiteto Pedro 

Taddei e Associados Ltda. (“PEDRO TADDEI”).   

 

 Em complemento, a Licitante apresentou declaração emitida pela APTSJC 

(Associação Parque Tecnológico São José dos Campos) – responsável pela administração 

do complexo tecnológico no qual está situado o centro de desenvolvimento instalado pelo 

CECOMPI –, por meio da qual se corroborou expressamente que os serviços prestados pela 

sociedade PEDRO TADDEI, no âmbito do Plano Urbanístico Básico do Parque Tecnológico 

São José dos Campos, envolveram “o estudo de vocação imobiliária sobre a área total de 

terreno correspondente a 12 milhões m2 (doze milhões de metros quadrados) 

compreendendo a avaliação de diferentes alternativas para empreendimentos tanto públicos 

como privados”.  
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Já em complemento ao atestado emitido pela sociedade Bairro Novo 

Empreendimentos Imobiliários S.A, o Licitante apresentou declaração da Secretaria de 

Habitação do Estado de São Paulo, por meio da qual foi corroborada a informação de que a 

sociedade PEDRO TADDEI realizou, em consórcio com a sociedade Bairro Novo, “estudos 

de caráter multissetorial integrado, compreendendo vocação imobiliária, produtos 

imobiliários residenciais e não residenciais, equipamentos públicos e empreendimentos 

associados”.   

 

 Portanto, restou plenamente atendido o critério constante do item 7.1, III, “b” do 

Termo de Referência. 

 

 Por sua vez, o item 7.1, III, “c” do Termo de Referência determina a comprovação de 

“que o Licitante executou (...) c) estudo de viabilidade econômico-financeira, contendo a 

projeção de fluxo de caixa, de empreendimento destinado a incorporação imobiliária, uso 

comercial e/ou de prestação serviços, em área de construção de, no mínimo, 125.000 (cento 

e vinte e cinco mil) m²”.  

 

 Esta exigência justifica-se tendo em vista que, conforme subitem 3.2.3.3 do Termo 

de Referência, a Contratada deverá realizar estudo de viabilidade econômico-financeira a 

partir do mix de empreendimentos identificados no Estudo de Vocação, apresentando os 

valores econômicos a serem obtidos pela Universidade considerando as diferentes formas 

de cessão e alienação. Este estudo será fundamental para subsidiar o Relatório de 

proposição de modelo de cessão e contrapartidas e, de acordo com o subitem 3.2.3.4 do 

Termo de Referência, deverá ser elaborado pelo método de Fluxo de Caixa Descontado, 

com informações mensais e anuais, pelo período de 50 (cinquenta) anos.  

 

 Já o item 7.1, III, “d” do Termo de Referência estabelece a necessidade de 

comprovação de que “o Licitante executou (...) d) estudo de viabilidade econômico-

financeira, contendo a projeção de fluxo de caixa, referente a plano(s) de negócios para fins 

de aproveitamento econômico de equipamento multiuso ou  destinado a eventos culturais, 

com capacidade de, no mínimo, 750 (setecentas e cinquenta) pessoas”. 

 

 Tal exigência guarda consonância com o que dispõe o item 2.8 do Termo de 

Referência, no sentido de que serão objeto dos estudos a construção, manutenção e 

operação de equipamento cultural, localizado no terreno da Praia Vermelha, com 

capacidade para, no mínimo, 1.500 (mil e quinhentos) espectadores, com participação da 

Universidade na sua gestão, podendo ser concedido ou subconcedido a um operador 

cultural. E, conforme o subitem 3.2.4.2 do mesmo Anexo, para o equipamento cultural, 

deverá ser realizado estudo de viabilidade econômico-financeira, apresentando o respectivo 

valor presente líquido, de forma a subsidiar o Relatório de proposição de modelo de cessão 

e contrapartidas, incluindo: (i) o conceito do negócio, as linhas gerais do seu planejamento 

estratégico, sua evolução e seus objetivos; e (ii) a estimativa de valor de investimentos 

necessários para manutenção das estruturas, instalações e equipamentos em acordo com o 
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conceito de negócio proposto, levando-se em consideração o uso mais eficiente dos 

espaços e estruturas a serem construídas.  

 

 Nesse tocante, mais uma vez o Recorrente confunde a elaboração de estudo de 

viabilidade econômico-financeira com a atividade de mera avaliação imobiliária. Enquanto 

esta tem como objeto tão somente a fixação do valor de mercado de compra e venda ou de 

locação de bens imóveis, nos termos da norma ABNT 14653, a presente contratação tem 

escopo diverso e mais complexo. 

  

 Nos termos dos subitens 3.2.3.4 e 3.2.4.2, o estudo de viabilidade econômico-

financeira consiste na apresentação dos valores econômicos a serem obtidos pela 

Universidade considerando as diferentes formas de cessão, de forma a subsidiar o relatório 

de proposição de modelo de cessão e contrapartidas, incluindo, entre outras atividades, no 

que se refere aos ativos imobiliários: (i) a projeção de valor das receitas operacionais, 

acessórias e financeiras do mix de empreendimento identificado no Estudo de Vocação 

Imobiliária; (ii) a estimativa de valor de investimentos necessários, considerando os 

diferentes tipos de empreendimentos, para a respectiva construção, reposição e 

manutenção; (iii) o valor dos investimentos não amortizados realizados por eventual 

concessionário privado que poderão ser objeto de indenização em caso de reversibilidade 

das benfeitorias realizadas nos ativos imobiliários da Universidade ou ao final do período da 

concessão de uso; (iv) a projeção dos custos, despesas e tributos, de forma consolidada e 

por uso, contendo as principais linhas de despesas (operacionais, financeiras, comerciais e 

administrativas); (v) as premissas financeiras, com descritivo das principais estimativas 

relacionadas ao financiamento do projeto, incluindo estrutura de capital, custo e modelo de 

financiamento, além do cálculo do custo de capital estimado para a avaliação econômica 

dos fluxos de caixa projetados; (vi) os relatórios financeiros, consolidando as principais 

premissas do modelo econômico; e (vii) o valor de eventual outorga. E, no que diz respeito 

ao equipamento cultural, entre outras: (i) o conceito do negócio, as linhas gerais do seu 

planejamento estratégico, sua evolução e seus objetivos; (ii) discriminação das receitas 

acessórias; (iii) estimativa de valor de investimentos necessários para manutenção da 

estruturas, instalações e equipamentos em acordo com o conceito de negócio proposta; (iv) 

valor de eventual outorga ou valor de aporte público e/ou contraprestações; e (v) relatórios 

financeiros, consolidando as principais premissas do modelo econômico. 

 

  Como exposto no Parecer Técnico sobre Habilitação, para fins de comprovação das 

duas qualificações acima, o Licitante apresentou os seguintes documentos em favor da 

sociedade GALÍPOLO: (i) atestado emitido pela AGÊNCIA PAULISTA DE HABITAÇÃO 

SOCIAL – CASA PAULISTA, por meio do qual se comprovou a prestação de consultoria 

envolvendo a modelagem e a avaliação econômico-financeira de empreendimentos 

imobiliários destinados à incorporação imobiliária e uso comercial/prestação de serviços, em 

área de construção de 1.770.000 m2, no âmbito do Programa de Parceria Público-Privada 

de Provisão de Habitações de Interesse Social do Governo do Estado de São Paulo, 

contendo a projeção de fluxo de caixa; e (ii) atestado emitido pela associação São Paulo 
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Futebol Clube, por meio do qual se demonstrou a elaboração de avaliação econômico-

financeira para a reestruturação do Estádio do Morumbi, com capacidade de 67 mil 

assentos, compreendendo no seu escopo a avaliação da rentabilidade do projeto através de 

projeção do fluxo de caixa descontado. Foram integralmente atendidas, assim, todas as 

exigências previstas no item 7.1, III, alíneas “c” e “d”, inclusive quanto à área de construção 

constante do primeiro critério, como quanto à natureza do equipamento avaliado 

(equipamento multiuso ou destinado a eventos culturais) e à capacidade mínima (750 

pessoas) exigidas no segundo.   

 

 Portanto, como se observa do disposto acima, tanto o critério constante da alínea “b” 

(estudo de vocação), como os das alíneas “c” e “d” citadas (estudo de viabilidade 

econômico-financeira) tratam de atividades diversas da avaliação imobiliária, demandando, 

portanto, qualificações técnicas também distintas e mais complexas, e que guardam 

correlação com o objeto licitado, em consonância com o disposto no art. 58, II da Lei 

13.303/2016: 

 

Art. 58.  A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos 

seguintes parâmetros: (...) II - qualificação técnica, restrita a parcelas do 

objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com 

parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento 

convocatório; 

 

 A esse respeito, expõe Marçal Justen Filho que o “conteúdo e a extensão da 

qualificação técnica dependem diretamente do objeto da licitação. Ao definir o objeto a ser 

contratado, a Administração Pública está implicitamente delimitando a qualificação técnica 

que os eventuais interessados em participar da licitação deverão apresentar”. (Justen Filho, 

Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13 ed. São Paulo: 

Dialética, 2009, p. 415). No mesmo sentido, vale conferir, ainda, trecho de decisão proferida 

pelo TCU: 

 

As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo 

constitucional e não constituem, por si só, restrição indevida ao caráter 

competitivo de licitações conduzidas pelo Poder Público. Tais 

exigências, sejam elas de caráter técnico-profissional ou técnico-

operacional, não podem ser desarrazoadas a ponto de comprometer o 

caráter competitivo do certame, devendo tão-somente constituir garantia 

mínima suficiente de que o futuro contratado detém capacidade de 

cumprir com as obrigações contratuais. Tais exigências devem ser 

sempre devidamente fundamentadas, de forma que fiquem 

demonstradas inequivocamente sua imprescindibilidade e pertinência 

em relação ao objeto licitado. (Acórdão 1942/2009 – Plenário)  
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 Acrescente-se, por fim, que a eventual exigência, na fase de habilitação, de 

comprovação de experiência relativa a atividade própria de avaliador imobiliário configuraria 

violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao qual o Pregoeiro está 

adstrito, na medida em que tal exigência não constara dos critérios editalícios previstos.  

 

Assim, se a Pregoeira inadmitisse os atestados apresentados pelo Recorrido, como 

pretende o Recorrente, estaria atuando em desconformidade com o edital e violando não 

apenas o princípio da vinculação ao ato convocatório, como também o princípio da 

igualdade/isonomia, por conferir ao referido Licitante um tratamento diferenciado e maléfico 

em detrimento dos demais licitantes. Conforme nos ensina Marçal Justen Filho: 

 

“Depois de editado o ato convocatório, inicia-se a chamada fase externa 

da licitação. Os particulares apresentam as suas propostas e 

documentos, que serão avaliados de acordo com os critérios previstos 

na Lei e no ato convocatório. Nessa segunda fase, a Administração 

verificará quem, concretamente, preenche mais satisfatoriamente as 

condições para ser contratado. Também nessa etapa se exige o 

tratamento isonômico. Trata-se, então, da isonomia na execução da 

licitação. Todos os interessados e participantes merecem tratamento 

equivalente.”6  

 

Nesse sentido, a Pregoeira, sem favorecer ou desfavorecer qualquer licitante, e em 

estrita observância aos princípios da vinculação ao ato convocatório e da isonomia, julgou 

de forma objetiva a documentação apresentada pelo Recorrido, habilitando-o por ter 

apresentado toda a documentação exigida no Edital. 

   

    

b) Composição do quadro social da sociedade GALÍPOLO 

  

 No que diz respeito ao juízo que o Recorrente apresenta acerca do quadro societário 

da sociedade GALÍPOLO (integrante do Consórcio vencedor), nota-se que são confundidos 

em sua argumentação institutos distintos. 

 

 Em primeiro lugar, importante esclarecer que as exigências de habilitação constantes 

do item 7.1 do Termo de Referência referem-se à capacitação técnica operacional do 

Licitante, isto é, à idoneidade e capacitação da pessoa jurídica a ser contratada para a 

prestação dos serviços, e não de seus profissionais, sócios ou quaisquer integrantes. 

 

 Conforme ensina Marçal Justen Filho: 

                                            
6
 Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos / Marçal Justen Filho. -- 17. 

ed. rev., atual. e ampl. 3.ª tir -- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 96. 
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Utiliza-se a expressão ‘capacitação técnica operacional’ para indicar 

essa modalidade de experiência, relacionada com a ideia de empresa. 

Não se trata de haver executado individualmente uma certa atividade, 

produzida pela atuação pessoal de um único sujeito. Indica-se a 

execução de um objeto que pressupôs a conjugação de diferentes 

fatores econômicos e de uma pluralidade (maior ou menor) de pessoas 

físicas (e, mesmo, jurídicas). O objeto executado revestia-se de 

complexidade de ordem a impedir que sua execução se fizesse através 

da atuação de um sujeito isolado. Portanto, não se tratou de experiência 

pessoal, individual, profissional. Exigiu-se do sujeito a habilidade de 

agrupar pessoas, bens e recursos, imprimindo a esse conjunto a 

organização necessária ao desempenho satisfatório. (...). Portanto, a 

perspectiva de enfrentar problemas no futuro e continuar a superá-los 

pressupõe a manutenção dessa organização. A qualificação técnica 

operacional consiste em qualidade pertinente às empresas que 

participam da licitação. Envolve a comprovação de que a empresa, 

como unidade jurídica e econômica, participara anteriormente de 

contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratação almejada 

pela Administração Pública (Justen Filho, Marçal. Comentários à lei de 

licitações e contratos administrativos. 13 ed. São Paulo: Dialética, 2009, 

p. 421)       

 

 Na mesma linha esclarece o Tribunal de Contas da União – TCU que a “capacitação 

técnica operacional consiste na exigência de organização empresarial apta ao desempenho 

de um empreendimento, situação diversa da capacitação técnica pessoal”. 

 

  Não há que se falar, portanto, na fase de habilitação, em qualificação ou experiência 

dos profissionais integrantes das sociedades que compõem o Consórcio vencedor, menos 

ainda de seus sócios. Com efeito, nos temos do item 4.5 do Termo de Referência, em até 10 

dias corridos, a contar da assinatura do Contrato, a Contratada deverá apresentar relação 

da Equipe de profissionais responsável pela prestação dos serviços e os respectivos 

currículos, devendo ser composta por profissionais com formação, qualificação e 

experiência condizentes com a complexidade dos serviços a serem prestados.  

   

 Por sua vez, o subitem 4.5.1 estabelece a qualificação mínima dos profissionais que 

deverão compor a equipe da Contratada como responsáveis técnicos: (i) advogado inscrito 

na OAB, que tenha participado da prestação de serviço de assessoria jurídica nas áreas de 

direito imobiliário, direito urbanístico e direito administrativo, a ser comprovada por meio de 

currículo, atestado ou declaração; (ii) engenheiro devidamente inscrito no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que tenha participado da prestação de 

serviço envolvendo projeto geotécnico com programação de sondagem de simples 

reconhecimento dos solos para fundações de edifícios, nos termos da NBR 8036, a ser 
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comprovada por meio de currículo, atestado ou declaração; e (iii) arquiteto devidamente 

inscrito no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que tenha participado da 

elaboração de masterplan de uso misto urbano de, no mínimo, 2,4 milhões (dois milhões e 

quatrocentos mil) m², ou estudo de vocação imobiliária de área com potencial construtivo de, 

no mínimo, 125.000 (cento e vinte e cinco mil) m². 

 

 Estes profissionais serão responsáveis pela supervisão técnica das equipes da 

Contratada, nos respectivos segmentos, devendo estar disponíveis para as interações com 

o BNDES ao longo de toda a vigência do Contrato; e subscrever como responsáveis 

técnicos os produtos e demais trabalhos executados no âmbito dos serviços técnicos, de 

acordo com a respectiva área de atuação.   

  

 Portanto, para a execução dos serviços é relevante a qualificação e habilitação dos 

profissionais integrantes da respectiva equipe. Nesse sentido, acrescente-se que, conforme 

disposto no item 18.2 do Termo de Referência, consistirá em obrigação da Contratada 

admitir e exigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que 

necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução dos serviços, mobilizando ou 

desmobilizando a equipe para adequá-la ao cronograma; e manter, durante a vigência 

contratual, a equipe de profissionais indicada para o atendimento das exigências mínimas, 

admitindo-se, excepcionalmente, a substituição dos profissionais que atendam ao perfil 

exigido, desde que aprovada pelo BNDES.  

 

 Acrescente-se, por fim, que não cabe à Administração imiscuir-se em questões 

relativas à gestão das empresas participantes de processo licitatório ou contratadas, 

notadamente no que diz respeito à formação profissional dos sujeitos que integram seu 

quadro societário, sob pena de restar configurada ingerência indevida sem qualquer 

respaldo legal. Se, conforme remansosa jurisprudência do TCU7, não há respaldo legal 

sequer para exigir a existência de vínculo empregatício do profissional responsável técnico 

pelo serviço com o licitante, com maior razão não cabe à Administração Pública incluir 

exigências relativas ao quadro social da empresa licitante.   

 

 

c) Devida comprovação da qualificação técnica do BANCO FATOR 

  

 A respeito da habilitação técnica do Consórcio declarado vencedor, o Recorrente 

alega, ainda, que não teria sido comprovada a qualificação técnica do BANCO FATOR, na 

medida em que os documentos apresentados não teriam sido aptos a comprovar a 

prestação de serviço de assessoria para estruturação e constituição de Fundo de 

Investimento Imobiliário, conforme exigido no item 7.1, III, “g” do Termo de Referência.  

 

                                            
7
 Por exemplo, conferir Acórdão 1988/2016 – Plenário-TCU.   
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 Sustenta o Recorrente que teria sido apresentado tão somente um “auto atestado” do 

BANCO FATOR em favor de si próprio, sem qualquer documentação complementar. 

 

 Ocorre que, nesse ponto, parece ter havido um lapso do Recorrente, na medida em 

que as alegações apresentadas para refutar a qualificação do BANCO FATOR se baseiam 

em documento diverso do que foi considerado pela Equipe Técnica do BNDES na fase de 

habilitação. A esse respeito, importante lembrar o seguinte trecho constante do parecer 

técnico sobre a habilitação: 

 

É importante mencionar que, tendo o propósito de tornar a análise da 

habilitação técnica mais simples e expedita, a Equipe Técnica 

responsável pelo exame dos documentos relativos ao procedimento de 

habilitação técnica, embora tenha analisado toda a documentação 

apresentada pela Licitante, optou por não fazer referência a todos os 

atestados apresentados pelo Consórcio, mas apenas àqueles 

efetivamente utilizados para efeito de verificação e comprovação do 

atendimento aos requisitos constantes do item 7 do Anexo I - Termo de 

Referência - do Edital do Pregão Eletrônico AARH nº 31/2018 – 

BNDES, quando se mostraram aptos a comprovar as referidas 

exigências. 

Desta feita, os atestados foram selecionados pela Equipe Técnica após 

a análise e avaliação de todos os documentos entregues. É importante 

esclarecer que essa estratégia não implica, implicitamente, o 

entendimento ou juízo de valor da Equipe Técnica a respeito da 

inadequação dos atestados que foram apresentados e não utilizados 

diretamente para fins de atestação técnica, sendo os mesmos 

acostados aos autos do processo administrativo. 

   

 Nesse sentido, para fins de comprovação do critério constante do referido item 7.1, 

III, “g” do Termo de Referência foi considerado o atestado emitido pela sociedade Banestes 

DTVM S.A., em 07/08/2018, em favor do BANCO FATOR, acompanhado do Regulamento 

do “Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário”, devidamente 

averbado em cartório (fls. 483 dos autos da licitação). Por meio do documento apresentado, 

atestou-se que a sociedade prestou ao Banestes serviço de assessoria à estruturação, 

constituição e funcionamento do referido FII, compreendendo em seu escopo o 

desenvolvimento de todas as etapas necessárias, entre elas a elaboração do respectivo 

Regulamento, os trâmites necessários para autorização do fundo junto à CVM, e demais 

atos pertinentes. Por sua vez, o Regulamento do fundo, apresentado em conjunto com o 

termo da respectiva averbação em cartório de títulos e documentos, comprova a sua efetiva 

constituição. 

 

 Sendo assim, se faz despicienda a análise da documentação referida pelo 

Recorrente, na medida em que, por meio do conjunto de documentos citado acima, 
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referente ao “Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário”, se 

comprovou suficiente e integralmente a exigência de habilitação em questão.  

 

 

 

IV.3. OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. NECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DO FORMALISMO MODERADO. 

 

As alegações feitas pelo Recorrente, por inconformismo com a sua classificação em 

segundo lugar na fase de lances, são pautadas em excesso de formalismo, e, se acolhidas, 

conduziriam, ilegalmente, à desclassificação de licitante que ofertou a melhor proposta e 

comprovou possuir a qualificação necessária para a execução do objeto da licitação.  

 

Nesse ponto, há que se ressaltar que a licitação deve ser conduzida em atendimento 

ao princípio do procedimento formal, isto é, todos que participem do certame têm direito à 

fiel observância do procedimento tal qual estabelecido na lei de licitações e no Edital. O 

procedimento formal, no entanto, não deve ser confundido com formalismo excessivo.  

 

A respeito desse princípio, Flavio Amaral Garcia faz a seguinte advertência: 

 

“O procedimento formal não se confunde com formalismo excessivo; 

afinal a forma não é um fim em si mesma, mas apenas um meio de se 

atingir a finalidade pública almejada. A jurisprudência pátria tem 

consagrado a ideia de que os editais e as Comissões de Licitação não 

podem ser tão formais a ponto de abandonar ou tornar menos 

importante o princípio da competitividade.” 8  

 

Nessa mesma linha, também vale mencionar as valiosas lições de Odete Medauar, 

sobre o que denomina formalismo moderado: 

 

“Cabe observar que, ante o princípio do formalismo moderado que 

norteia o processo administrativo, não deverá predominar rigor 

exagerado na apreciação dos documentos, que leve à inabilitação por 

motivo de minúcia irrelevante, afetando o princípio da competitividade. 

Quanto maior o número de licitantes, mais aumenta a possibilidade de 

obter melhores serviços, obras e materiais. A própria lei faculta à 

comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo.”9 

                                            
8
 GARCIA, Flavio Amaral. Licitações e Contratos Administrativos. Casos e Polêmicas. Rio de Janeiro: Ed. 

Lumen Juris, 2007.  p. 07.  
9
 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 18ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. 

P. 221. 
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Por isso, a análise e a valoração da documentação apresentada pelo licitante 

ofertante da melhor proposta devem ser pautadas no bom senso e na razoabilidade.  

 

No que concerne ao assunto, colacionamos abaixo julgado proferido pelo TCU, no 

qual se determinou que a Administração, em observância ao princípio do formalismo 

moderado, anulasse decisão que desclassificou a proposta do licitante ofertante do melhor 

lance em razão da apresentação intempestiva de documento: 

 

Acórdão 357/2015 – Plenário - TCU 

 

Sumário 

REPRESENTAÇÃO, COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. 

SUPOSTAS IRREGULARIDADES OCORRIDAS EM PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO, RELACIONADAS À DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA 

DE LICITANTE COM PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. VÍCIO 

INSANÁVEL NO MOTIVO DETERMINANTE DO ATO DE 

DESCLASSIFICAÇÃO. NULIDADE. DETERMINAÇÃO. CIÊNCIA. 1. O 

intuito basilar dos regramentos que orientam as aquisições pela 

Administração Pública é a contratação da proposta que lhe seja 

mais vantajosa, obedecidos os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos. 2. No curso de procedimentos licitatórios, a 

Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo 

moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes 

para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos 

direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do 

conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as 

praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. 

 

(...) 

 

7. Como se pode observar, a falha no preenchimento da planilha, 

motivação dada pelo pregoeiro para recusar a proposta da segunda 

colocada no certame, foi sanada mediante encaminhamento de nova 

planilha. Ainda assim, o Reitor se apega ao argumento de que a nova 

planilha foi dirigida de maneira intempestiva, após a decisão do recurso, 

e que ela teria sido substancialmente modificada em relação à planilha 

original. 
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8. Diante desse panorama, ao contrário do defendido pelo Reitor, 

não me parece razoável que, em razão de suposto atraso, a 

administração furte-se em avaliar uma proposta potencialmente 

mais vantajosa. Digo suposto porque, ao compulsar a ata do 

certame, não é possível identificar qualquer fixação de prazo ou 

mesmo solicitação dirigida à empresa Air Time Engenharia e 

Instalações Ltda. (...) 

 

14. Decerto, ainda que pudéssemos admitir a hipótese de falha 

formal (intempestividade no encaminhamento da planilha de 

custos ajustada), tal fato não poderia levar a administração a 

prescindir de oferta potencialmente mais favorável, sob pena de 

subversão do intuito basilar dos regramentos que orientam as 

aquisições pela Administração Pública, qual seja, a contratação da 

proposta que lhe seja mais vantajosa, obedecidos os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos. 

 

15. Sendo assim, o caso atrairia, inequivocamente, o princípio 

do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas 

simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 

segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, 

assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, 

respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das 

prerrogativas dos administrados, tudo de acordo com o art. 2º, 

parágrafo único, incisos VIII e IX, da Lei 9.784/1999, bem assim com o 

espírito da Lei de Licitações. 

 

No mesmo sentido, colacionamos abaixo outras manifestações de nossos Tribunais: 

 

LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL NA PROPOSTA 

VENCEDORA QUE, POR SUA IRRELEVÂNCIA, NÃO GERA 

NULIDADE. 

Se de fato o edital é a lei interna da licitação, deve-se abordá-la frente 

ao caso concreto tal qual toda norma emanada do Poder Legislativo, 

interpretando-o à luz do bom senso e da razoabilidade, a fim de que 

seja alcançado seu objetivo, nunca se esgotando na literalidade de suas 

prescrições. Assim sendo, a vinculação ao instrumento editalício deve 

ser entendida sempre de forma a assegurar o atendimento do interesse 

público, repudiando-se que se sobreponham formalismos 

desarrazoados. Não fosse assim, não seriam admitidos nem mesmo os 
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vícios sanáveis os quais, em algum ponto, sempre traduzem 

infringência a alguma diretriz estabelecida pelo instrumento editalício. 

(Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – RMS 23714 / DF – 

Relator Ministro Sepúlveda Pertence – Julgado em 05/09/2000 – Data 

da Publicação/Fonte DJ 13/10/2000 – grifou-se) 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE 

PROPOSTA. FORMALISMO EXCESSIVO. PERDA DO OBJETO. 

INOCORRÊNCIA. 

Visa a concorrência a fazer com que o maior número de licitantes se 

habilitem para o objetivo de facilitar aos órgãos públicos para a 

obtenção de coisas e serviços mais convenientes a seus interesses. Em 

razão desse escopo, exigências demasiadas e rigorismos 

inconsetâneos com a boa exegese da lei devem ser arredados. 

Deve-se diferenciar a formalidade do mero formalismo. Rigorismos 

formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir a 

interpretação contrária à finalidade da lei, ainda mais quando é o 

interesse público da Administração que se encontra em jogo. 

(Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região - REOMS 

200202010338528 / RJ - Relator Desembargador Federal Luiz Paulo S. 

Araújo Filho – Julgado em 25/05/2011 – Data da Publicação/Fonte E-

DJF2R 02/06/2011 – grifou-se) 

 

ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO 

DA LICITANTE VENCEDORA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. 

Desclassificar licitante por infringência insignificante e puramente formal 

é, a meu ver, levar longe de mais o princípio da vinculação das partes 

às regras do edital, tanto, mais que, sob o aspecto material, como acima 

demonstrado, não houve inobservância da lei concursal. Pondere-se, 

por fim, o prejuízo ao interesse público que representaria a sanção 

procedimental, ao menos em termos de perdas de tempo e dinheiro. 

(Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região - AMS 427 

PR 2007.70.00.000427-0 / PR - Relator Desembargador Federal 

Valdemar Capeletti – Julgado em 30/04/2008 – Data da 

Publicação/Fonte D.E. 12/05/2008 – grifou-se) 

 

Quando Celso Antonio Bandeira de Mello escreve sobre o tema, ele afirma que as 

competências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e 

intensidade proporcionais ao que seja realmente demandado para o cumprimento da 

finalidade de interesse público a que estão atreladas.10 Para Diogo de Figueiredo Moreira 

                                            
10

 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 
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Neto, o princípio da proporcionalidade prescreve o justo equilíbrio entre os sacrifícios e os 

benefícios resultantes da ação do Estado.11 

 

Independentemente do conceito adotado, é um consenso que o referido princípio 

impede que a Administração realize julgamentos fundando-se em algum critério 

desproporcional ou irrazoável, que não respeite a relação de justa proporção da sanção a 

ser aplicada a certa conduta do administrado. Vê-se, portanto, que as alegações do 

Recorrente estão em dissonância com a melhor doutrina e jurisprudência sobre o tema, 

porquanto pretende interpretar o procedimento licitatório como se fosse um fim em si 

mesmo, em evidente prejuízo para o princípio constitucional da eficiência e, em última 

análise, à economicidade dos recursos públicos. 

 

No que concerne ao princípio constitucional da eficiência, é importante destacar sua 

inserção como princípio licitatório no artigo 3112 da Lei 13.303/2016, devendo ser observado 

pelo gestor público, sob pena de invalidade dos atos praticados. No que concerne a tal 

princípio, vale trazer os ensinamentos de Jessé Torres Pereira Junior: 

 

É hora, no direito público brasileiro, de proclamar-se que o princípio da 

eficiência implica o dever jurídico, vinculante dos gestores públicos, de 

agir mediante ações planejadas com adequação executadas com o 

menor custo possível, controladas e avaliadas em função dos benefícios 

que produzem para a satisfação do interesse público.13 

 

 

Por fim, há que se frisar novamente que o BNDES, na condução de seus 

procedimentos licitatórios, sempre se pautou pelos princípios da Administração Pública, 

notadamente a eficiência, publicidade e transparência de seus atos, fazendo constar das 

Atas de Sessão Pública do Comprasnet e dos respectivos autos do processo licitatórios 

(acessíveis a qualquer interessado), todas as informações e documentos relativos ao 

certame.  

 

                                            
11

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2006, p. 101 
12

 Assim dispõe o referido dispositivo: “Art. 31.  As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas 

públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, 

inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou 

superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional 

sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento 

objetivo.”. O Decreto 5.420/2006, que regulamenta o pregão eletrônico, também dispõe sobre o princípio da 

eficiência: “Art. 5o  A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao 

instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, 

competitividade e proporcionalidade.” 
13

 Pereira Junior, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da administração pública / Jessé 

Torres Pereira Junior. -- 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 64. 
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Assim, em observância aos princípios da legalidade, da vinculação ao Instrumento 

Convocatório e da proporcionalidade, tanto a documentação de proposta quanto a de 

habilitação foram submetidas à criteriosa análise da Equipe Técnica e da Pregoeira, após o 

que foram julgadas aceitas em razão do cumprimento integral das exigências editalícias. 

 

A Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro, após analisar os atestados de capacidade 

técnica e demais documentos apresentados durante a fase de diligências pelo Consórcio 

declarado vencedor, entendeu que os mesmos contêm as informações necessárias e 

descreveram os objetos atestados de maneira satisfatória. 

 

Desta feita, diante de todo o exposto, insustentável o pleito de reforma da decisão 

que julgou habilitado o Consórcio FATOR/GALÍPOLO/PEDROTADDEI/VG&P. 

 

Incabível, ainda, qualquer cogitação à violação de princípios que possa ensejar a 

aplicação da Lei nº 8.429/92, diante da comprovada lisura da atuação da Pregoeira em todo 

o procedimento licitatório. 

 

 

 

V. CONCLUSÃO 

 

Pelas razões acima expostas, nos termos do §3º do artigo 48 do Regulamento de 

Licitações do Sistema BNDES, decide-se por negar provimento ao recurso apresentado pelo 

Licitante FINARQ CONSULTORIA EM ARQUITETURA LTDA., mantendo-se a decisão 

tomada pela Pregoeira na sessão pública no sentido de habilitar o Consórcio 

FATOR/GALÍPOLO/PEDROTADDEI/VG&P.  

 

Por oportuno, é submetido o presente procedimento licitatório ao Sr. 

Superintendente da Área de Administração e Recursos Humanos, nos termos do §4º do 

artigo 48 do Regulamento de Licitações do Sistema BNDES, do artigo 9º da Resolução DIR 

nº 3.066/2016 (Resolução de competências em licitações), do inciso IV do artigo 21 do 

Estatuto Social do BNDES, da Portaria PRESI nº 81/2018 e do ASU DIR2 nº 08/2018, para 

julgamento. 

 

 

 

 

Lívia Madeira de Menezes 

Pregoeira 
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Anexo I – Ata da sessão pública no Portal Compras Governamentais; 

Anexo II – E-mail com solicitação de prorrogação do prazo para apresentação das razões 

recursais; e-mail de resposta concedendo a prorrogação; Aviso de Prorrogação de Prazo 

para Razões Recursais publicado no Portal do BNDES na Internet e no Portal de Compras 

Governamentais;  

Anexo III – Parecer da Equipe Técnica – Nota Técnica ADEP/DEPROF nº 04/2018, de 

26/09/2018. 

Anexo IV – E-mail enviado pelo Banco Fator contendo a documentação de proposta. 
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�\ĵYeYabcZ

Z�g®gdd®�µµd
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,0H,00/1000,AI@8a6FEL6.8\:F3:JK689;3EF9

ghijhkljmnojnpjqrsmtnuvsvntngijw

xyz{|xz} ~viv|�tsvnotnpjqrsmt ~viv|�tsvn�ow�mm�����ovoj ��irvk�t

,0@H,0@0/1G000,ZAI ,,G0HG?0,I8,A.,/ ,,G0HG?0,I8,A.?- R;3EF6

�ti��tnghijhk�t�W7@8X73[63E76B829:Ec3OF926O8E:F3:JK68<3873;677378<98<3;EOK68N346O8O3[ME:F3O826FEL6O.8,Z8R
<6;M23:F9JK68<38C9DE4EF9JK68c6E89N73O3:F9<9898<3OF32N6838c6798<68OEOF329d8?Z8RFe868N73O3:F382623:F689
73ON3;FEL98<6;M23:F9JK68:K683:;6:F79ZO38<EON6:�L348:68OEOF32986M8:68OEF38<68QSb̀ Wd81Z8SK683:�M9<7923:F6
<6O8;6:O67;E9<6O896O89F6O8:6729FEL6O8�M3873[M4923:F928989L94E9JK68<38D3:O@8W64E;EF926OB89E:<98LEOF9
E:F3[7948<68N76;3OO689<2E:EOF79FEL6B8<3826<6898LE9DE4E�97898349D679JK68<9O879��3O873;M7O9EO@

�ti��tn�qj�ijntrnpjqrmv�\:F3:JK689;3EF9

8

�stqvnojn�jhmv�jhm

~viv �jhmv�jw

X73[63E76 ?0G0IG?0,I
,,.00.//

X73�9<6O8_E;EF9:F3OB8D628<E9898F6<6O@8̀OF�89D37F9898O3OOK68N�D4E;98<68X73[K68̀43F7�:E;6
RR=C8:�81,G?0,I8�8QSb̀ W@

X73[63E76 ?0G0IG?0,I
,,.0,.1-

W3:5673OB8E:c672926O8�M383OF926O89:94EO9:<689O8N76N6OF9O83:LE9<9O@8ROOE2B8O64E;EF926O
�M389[M97<32894[M:O8E:OF9:F3O@

X73[63E76 ?0G0IG?0,I
,,.,?.0/

W7O@8_E;EF9:F3OB8E:c672926O8�M38F6<9O89O8N76N6OF9O89N73O3:F9<9O8c67928;49OOEcE;9<9O@
W3:<689OOE2B89:F3O8<38E:E;E9726O898c9O38<3849:;3OB8F326O894[M:O873[EOF76O898c9�37.

X73[63E76 ?0G0IG?0,I
,,.,?.?f

R437F926O8�M386O849:;3O8<3L328O3786c37F9<6O8;6:OE<379:<6868L94678[46D94@

X73[63E76 ?0G0IG?0,I
,,.,?./?

_32D7926OB89E:<9B8�M3868_E;EF9:F38N6<37�86c373;37849:;38E:c37E678968�4FE268N67834386c37F9<6B
9E:<98�M38OMN37E67896823:67873[EOF79<68:68OEOF329@

X73[63E76 ?0G0IG?0,I
,,.,/./-

W3:5673OB898c9O38<3849:;3O83OF�89D37F9�8Uc37F328OM9O82345673O8N76N6OF9O�8=3432D7926O
�M38e8N6OO�L3486c373;37849:;38E:c37E678968�4FE26849:;38N678L6;�86c373;E<6B89E:<98�M38OMN37E67

96823:67873[EOF79<68:68OEOF329@

WEOF329 ?0G0IG?0,I
,,.?1.,-

U�O�8\F32�:O�8,83OF��K6�8328E2E:�:;E989Fe8,,.118<38?0G0IG?0,IB89N�O8EOO683:F797��K6�8:6
3:;377923:F689439F�7E6@

X73[63E76 ?0G0IG?0,I
,,.?1.-1

W3:5673O8_E;EF9:F3OB8E:c672926O8�M38;6:;3<326O8N79�68<38,08�<3��82E:MF6O8N9798689LEO6
<38E2E:�:;E9@8PE:<68F948N79�6B8O37�8E:E;E9<68683:;377923:F689439F�7E68<68OEOF3298T62N79O
�6L37:923:F9EOB8�M38N6<38O383OF3:<378N6789Fe8108�F7E:F9�82E:MF6OB89439F67E923:F3@

X73[63E76 ?0G0IG?0,I
,,.11.1f

W3:5673OB8��8:6O83:;6:F7926O8:98c9O38<383:;377923:F689439F�7E6@8R83F9N98<3849:;3O8N6<37�
O3783:;3779<9898�M94�M3782623:F68N3468OEOF329@8b3OF98c6729B86c373J928OM9O82345673O

N76N6OF9O@

X73[63E76 ?0G0IG?0,I
,,.1/.,I

X73�9<6O8_E;EF9:F3OB86c373J928O3MO849:;3O8O328F62978;6268N97�23F7686823:67849:;3
6c37F9<6@8R8N76N6OF98<38234567849:;389N3:9O8O37�89;3EF98O389F3:<378�O83ON3;EcE;9J�3O8<6
<̀EF94@8S68;9O68<98:K689;3EF9JK68<6823:67849:;386c373;E<6B8O37�8;6:L6;9<6898:3[6;E9786

_E;EF9:F38�M386c373;3M86823:67849:;38OMDO3�M3:F3@

WEOF329 ?0G0IG?0,I
,,.1H.,/

W7O@8P67:3;3<673OB8F6<6O86O8EF3:O83OFK683:;3779<6O@8W37�8E:E;E9<9898c9O38<389;3EF9JK68<9O
N76N6OF9O@8P9L6789;62N9:59789F79LeO8<98;6:OM4F98�R;62N9:59

9;3EF9JK6G59DE4EF9JK6G9<2EOOEDE4E<9<3�

X73[63E76 ?0G0IG?0,I
,,./1.0-

W3:5673O8_E;EF9:F3OB8E:c672926O8�M3868234567849:;38c6E86c37F9<68N3468_E;EF9:F38QRSTU
PRVU=8WGR@

X73[63E76 ?0G0IG?0,I
,,./1.-?

X9798QRSTU8PRVU=8WGR8Z8X73�9<68_E;EF9:F3B8O64E;EF926O8O3�989L94E9<9898N6OOEDE4E<9<38<3
6c37F98<38N76N6OF9829EO8L9:F9�6O9@

X73[63E76 ?0G0IG?0,I
,,.-,.0H

X9798QRSTU8PRVU=8WGR8Z8W3:5678_E;EF9:F3B8O64E;EF926O8O3�983:LE9<9B8:68N79�68<389Fe8A0
�O3OO3:F9�82E:MF6OB898<6;M23:F9JK68N73LEOF98:68EF328/@,18<68̀<EF94B8;6:F3:<6898N49:E459
<38N73J6O89<3�M9<98968L94678cE:9486c37F9<68�6DO37L9<686826<3468;6:OF9:F38<68R:3�68\\8<6

<̀EF94�@8X678c9L67B83:LE978N34683:<373J68343F7�:E;684E;EF9;63O�D:<3O@[6L@D7@

X73[63E76 ?0G0IG?0,I
,,.-,./A

X9798QRSTU8PRVU=8WGR8Z8W64E;EF926OB8O38N6OO�L34B8O3�983:LE9<9898<6;M23:F9JK68;6:OF9:F3
<68OMDEF328/@,f8<68̀<EF94B873c373:F38�859DE4EF9JK6@

X73[63E76 ?0G0IG?0,I
,?.,A.--

X9798QRSTU8PRVU=8WGR8Z8Z

X73[63E76 ?0G0IG?0,I
,?.-,.-I

W3:5673O84E;EF9:F3OB8;6:;3<326O898N76776[9JK68<68N79�68N97983:LE68<98<6;M23:F9JK6
O64E;EF9<9@

X73[63E76 ?0G0IG?0,I
,?.-?.,1

b3OF98c3EF9B8;6:OE<379:<6868567�7E68OMON3:<37326O898N73O3:F38O3OOK6B8�M38O37�8739D37F98:9
N7��E298�ME:F9Zc3E79B8<E98?1G0IG?0,IB8�O8,-5@

X73[63E76 ?0G0IG?0,I
,?.-?.1f

W64E;EF926O898N73O3:J98<38F6<6O�8Q698F97<3@

X73[63E76 ?1G0IG?0,I
,-.0,.,,

Q698F97<3B8W7O@8_E;EF9:F3O@



���������� ���	
��������������������	
����������
�

���������������� !�"#��$�%�& ��#$' ��(")#*$�%�!�� +��

,-./0.1-0 2345642576
7895397:

;<=>?1@.<ABCD1CE<F.<;@010<E0<,-./0.1-0<E1DFE<.GHI<EDEJ1GEDF0<E<F0C?K.DHELM0<-.C.N1FEO
P1EDH.<F1GG0Q<G?G@.DF.-.K0G<E<@-.G.DH.<G.GGM0Q<>?.<G.-I<-.EN.-HE<DE<@-RS1KE<H.-LETU.1-EQ

F1E<2645642576Q<VG<78WO<X0J1C1HEK0G<E<@-.G.DLE<F.<H0F0GY<Z0E<HE-F.Y

,-./0.1-0 2645642576
78953927

Z0E<HE-F.Q<G.DW0-.G<[1C1HEDH.GQ<.GHEK0G<-.EN-1DF0<E<G.GGM0O

,-./0.1-0 2645642576
78978923

X.DW0-.G<[1C1HEDH.GQ<C0DG1F.-EDF0<>?.<E<=>?1@.<ABCD1CE<E1DFE<.GHI<EDEJ1GEDF0<E
F0C?K.DHELM0<-.C.N1FEQ<G?G@.DF.-.K0G<D0\EK.DH.<E<G.GGM0O

,-./0.1-0 2645642576
789789:2

;<-.EN.-H?-E<G.-I<DE<G.SHETU.1-EQ<F1E<37456476Q<VG<78WO

,-./0.1-0 2645642576
7897898]

X0J1C1HEK0G<E<@-.G.DLE<F.<H0F0G<DE<-.EN.-H?-EO<Z0E<HE-F.Y

,-./0.1-0 3745642576
7895:98]

Z0E<HE-F.Q<G.DW0-.G<[1C1HEDH.GO

,-./0.1-0 3745642576
7895̂ 922

_0DG1F.-EDF0<>?.<E<=>?1@.<ABCD1CE<E1DFE<.GHI<EDEJ1GEDF0<E<F0C?K.DHELM0<-.C.N1FEQ
G?G@.DF.-.K0G<D0\EK.DH.<E<G.GGM0O

,-./0.1-0 3745642576
7895697̂

;<-.EN.-H?-E<G.-I<DE<@-RS1KE<>?1DHETU.1-EQ<F1E<5̀ 45]42576Q<VG<78WO

,-./0.1-0 3745642576
78956933

X0J1C1HEK0G<E<@-.G.DLE<F.<H0F0G<DE<-.EN.-H?-EO<Z0E<HE-F.Y

,-./0.1-0 5̀ 45]42576
78958935

Z0E<HE-F.Q<X-GO<[1C1HEDH.GO

,-./0.1-0 5̀ 45]42576
789779:3

;<=>?1@.<ABCD1CE<F.<;@010<E0<,-./0.1-0<E1DFE<DM0<U1DEJ1a0?<E<EDIJ1G.<F0G<F0C?K.DH0GO
P.GHE<KED.1-EQ<G?G@.DF.-.K0G<E<@-.G.DH.<G.GGM0Q<>?.<G.-I<-.EN.-HE<DE<@-RS1KE<H.-LET

U.1-EQ<F1E<7745]42576Q<VG<78955WO<X0J1C1HEK0G<E<@-.G.DLE<F.<H0F0GO<Z0E<HE-F.O

,-./0.1-0 7745]42576
789539::

Z0E<HE-F.Q<G-GO<[1C1HEDH.GY

,-./0.1-0 7745]42576
7895]9:5

X0J1C1H0<>?.<E/?E-F.K<?K<1DGHEDH.<.D>?EDH0<U1DEJ1aEK0G<E<EDIJ1G.<FE<F0C?K.DHELM0
-.C.N1FEO

,-./0.1-0 7745]42576
78936988

X.DW0-.G<[1C1HEDH.GQ<1DU0-KEK0G<>?.<E<@-0@0GHE<F0<_0DGR-C10
b;Acd4e;[f,c[c4,=PdcA;PP=g4hei,Q<J1F.-EF0<@.J0<ZEDC0<bEH0-<XO;OQ<U01<EC.1HE<@.JE

=>?1@.<ABCD1CE<F.<;@010<E0<,-./0.1-0Q<.<-EH1U1CEFE<@.JE<,-./0.1-EO

,-./0.1-0 7745]42576
7893]95]

X0J1C1HEK0G<>?.<E/?E-F.K<C0D.CHEF0GQ<.D>?EDH0<-.EJ1aEK0G<E<EC.1HELM0<FE<@-0@0GHE<D0
G1GH.KEO

,-./0.1-0 7745]42576
789:598]

X.DW0-.GQ<1DU0-KEK0G<>?.<0<_0DGR-C10<b;Acd4e;[f,c[c4,=PdcA;PP=g4hei,Q<J1F.-EF0
@.J0<ZEDC0<bEH0-<XO;OQ<.D\10?<E<F0C?K.DHELM0<F.<WEN1J1HELM0<G0J1C1HEFEQ<>?EDF0<F0<.D\10
F0G<F0C?K.DH0G<F.<@-0@0GHEQ<0<>?.<@-0@1C10?<E<EDIJ1G.<F.<H0FE<E<F0C?K.DHELM0<@.JE

=>?1@.<ABCD1CE<.<@.JE<,-./0.1-EO

,-./0.1-0 7745]42576
789:79:̀

c<@E-.C.-<HBCD1C0<E@-.G.DHEF0<@.JE<=>?1@.<ABCD1CE<F.<;@010<E0<,-./0.1-0<U01<-EH1U1CEF0<@.JE
,-./0.1-E<.K<H0F0G<0G<G.?G<H.-K0GO

,-./0.1-0 7745]42576
789:2953

;GG1KQ<E@RG<E<EDIJ1G.<FE<F0C?K.DHELM0<.D\1EFEQ<F.C1F1K0G<WEN1J1HE-<0<_0DGR-C10
b;Acd4e;[f,c[c4,=PdcA;PP=g4hei,Q<J1F.-EF0<@.J0<ZEDC0<bEH0-<XO;OQ<DE<U0-KE<F0

G?N1H.K<:O7̂ <F0<=F1HEJ<.<F.CJE-ITJ0<\.DC.F0-<F0<C.-HEK.Q<.K<C0DU0-K1FEF.<C0K<0<G?N1H.K
:O25O

,-./0.1-0 7745]42576
789:8972

X./?.K<ENE1S0<0G<@-1DC1@E1G<@0DH0G<F0<@E-.C.-9

,-./0.1-0 7745]42576
789:897]

;<EDIJ1G.<FE<EH.GHELM0<U0-D.C1FE<@.J0<_0DGR-C10<U01<@-0C.F1FE<C0K<E--1K0<D0G<C-1HB-10G<F.
WEN1J1HELM0<HBCD1CE<F1G@0GH0G<D0<1H.K<̂O7<F0<A.-K0<F.<d.U.-jDC1E<k<;D.S0<g<E0<=F1HEJO

,-./0.1-0 7745]42576
789:89::

7l<m?EDH0<VG<C0K@-0\ELn.G<F.<d./1GH-0Q<U0-EK<E@-.G.DHEF0G<0G<-./1GH-0G<D0<_;o<.<DE<c;ZQ
EH.DF.DF0<@J.DEK.DH.<E0G<-.>?1G1H0G<F0<=F1HEJO

,-./0.1-0 7745]42576
789:̀ 95:

2l<m?EDH0<V<C0K@-0\ELM0<F.<EH.DF1K.DH0<E0<1H.K<̂O7Q<ggg<pEq<F0<A.-K0<F.<d.U.-jDC1EQ<U01
E@-.G.DHEF0<EH.GHEF0<.K1H1F0<@.J0<_=_cr,g<k<_.DH-0<@E-E<E<_0K@.H1H1\1FEF.<.<E<gD0\ELM0
F0<_0D.<[.GH.<,E?J1GHEQ<F.<7̂ 47542577Q<.K<UE\0-<FE<G0C1.FEF.<,=Pdc<A;PP=gQ>?.
C0K@-0\0?<E<@-.GHELM0<F.<G.-\1L0G<F.<C0DG?JH0-1E<.K<E->?1H.H?-E<.<?-NED1GK0<.<E

.JEN0-ELM0<F0

,-./0.1-0 7745]42576
789:̀ 977

p,JED0<o-NEDsGH1C0<ZIG1C0<F0<,E->?.<A.CD0JR/1C0<F.<XM0<t0GB<F0G<_EK@0GqO

,-./0.1-0 7745]42576
789:̀ 927

c<G.-\1L0<C0--.G@0DF.?Q<C0DU0-K.<EH.GHEF0<D0<-.U.-1F0<F0C?K.DH0Q<E<I-.E<F.<1DH.-\.DLM0
F.<C.-CE<F.<72<K1JWn.G<KuQ<G?@.-10-Q<@0-HEDH0Q<V<I-.E<KsD1KE<.S1/1FE<F.<2Q:<K1JWn.G<KuO

,-./0.1-0 7745]42576
789:̀ 926

,0-HEDH0Q<0<EH.GHEF0<E@-.G.DHEF0<C0K@-0\E<E<.JEN0-ELM0<F.<KEGH.-@JEDQ<K.F1EDH.<E
-.EJ1aELM0<F.<EDIJ1G.<F.<a0D.EK.DH0Q<?G0G<.<0C?@ELn.G<F.<I-.EG<.<H.--.D0GQ<.K<J1DWE<C0K
0<@-.\1GH0<D0<1H.K<3O2O3O7<F0<A.-K0<F.<d.U.-jDC1EQ<G.DF0Q<@0-HEDH0Q<E@H0<E<F.K0DGH-E-<0
EH.DF1K.DH0<E0<-.>?1G1H0<F.<WEN1J1HELM0<.K<-.U.-jDC1EQ<@-.\1GH0<D0<1H.K<̂O7Q<gggQ<EJsD.E<pEqQ

F0<AdO

,-./0.1-0 7745]42576
789:̀ 93]

3l<m?EDH0<V<C0K@-0\ELM0<F.<EH.DF1K.DH0<E0<1H.K<̂O7Q<ggg<pNq<F0<A.-K0<F.<d.U.-jDC1EQ
U0-EK<E@-.G.DHEF0G<EH.GHEF0G<.K1H1F0<@.J0G<_=_cr,g<k<_.DH-0<@E-E<E<_0K@.H1H1\1FEF.<.<E

gD0\ELM0<F0<_0D.<[.GH.<,E?J1GHEQ<F.<7̂ 47542577Q<.<@.JE<G0C1.FEF.<ZE1--0<v0\0
=K@-..DF1K.DH0G<gK0N1J1I-10G<XO;OQ<EKN0G<.K<UE\0-<FE<G0C1.FEF.<,=Pdc<A;PP=gQ<F.

5̂ 45642573O

,-./0.1-0 7745]42576
789:̀ 9:]

;@RG<-.EJ1aELM0<F.<F1J1/jDC1E<F.GH1DEFE<E<.GCJE-.C.-<E<.JEN0-ELM0<F.<.GH?F0<F.<\0CELM0
1K0N1J1I-1E<F.<I-.E<C0K<@0H.DC1EJ<C0DGH-?H1\0<F.Q<D0<KsD1K0Q<728O555<wC.DH0<.<\1DH.<.<C1DC0
K1Jl<KuQ<E<[1C1HEDH.<E@-.G.DH0?<F.CJE-ELM0<.K1H1FE<.K<2345642576<@.JE<;,AXt_<w;GG0C1ELM0

,E->?.<A.CD0JR/1C0<XM0<t0GB<F0G<_EK@0GlQ

,-./0.1-0 7745]42576
789:̂ 958

-.G@0DGI\.J<@.JE<EFK1D1GH-ELM0<F0<C0K@J.S0<H.CD0JR/1C0<D0<>?EJ<.GHI<G1H?EF0<0<C.DH-0<F.
F.G.D\0J\1K.DH0<1DGHEJEF0<@.J0<_=_cr,gQ<E<@E-H1-<F0G<.GH?F0G<0Nx.H0<FE<EH.GHELM0O<,0-



���������� ���	
��������������������	
����������
�

���������������� !�"#��$�%�& ��#$' ��(")#*$�%�!�� +��

,-./01-23-01/45,-63/70809-:-9.180822/4.8;</04/99/=/9/50>5-0/202-9?.;/20@9-2381/20@-A8
2/4.-181-0BCDEF0GHDDCI7

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRSTRKU

6/0V,=.3/01/0BA86/0W9=86X23.4/0YZ2.4/01/0B89>5-0G-46/A[J.4/0\</0]/2̂01/20_8,@/27
-6?/A?-98,0̀/0-2351/01-0?/48;</0.,/=.A.Z9.802/=9-080Z9-803/38A01-03-99-6/04/99-2@/61-63-08

KO0,.Aab-20,O0c1/d-0,.Aab-201-0,-39/20>581981/2e04/,@9--61-61/0808?8A.8;</01-
1.:-9-63-208A3-9683.?820@8980-,@9--61.,-63/203863/0@f=A.4/204/,/0@9.?81/2gh

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRSTROQ

D-2280:/9,870/083-2381/0-,.3.1/0@-A/0_C_FiBI70-,04/6j563/04/,0801-4A898;</0180HBG\]_
-708.61870/20-24A89-4.,-63/208@9-2-6381/2702</08@3/20804/,@9/?890/09->5.2.3/01-0a8=.A.38;</

1/0.3-,0-,09-:-9k64.870@9-?.23/06/0.3-,0ThK70III708AX6-80̀=g701/0GEh

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRSTRSO

]Z0-,04/,@A-,-63/08/083-2381/0-,.3.1/0@-A802/4.-181-0Y8.99/0l/?/0C,@9--61.,-63/2
I,/=.A.Z9./20\hH7080m.4.3863-08@9-2-63/570-,0OSLMPLMKP701-4A898;</0180\-49-389.801-

n8=.38;</01/0C2381/01-0\</0B85A/70@/90,-./0180>58A0:/.04/99/=/9818080.6:/9,8;</01-0>5-08
2/4.-181-0BCDEF0GHDDCI09-8A.d/570-,04/62[94./04/,0802/4.-181-0Y8.99/0l/?/7

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRSTRQo

-̀2351/201-0489Z3-90,5A3.22-3/9.8A0.63-J981/704/,@9--61-61/0?/48;</0.,/=.A.Z9.870@9/153/2
.,/=.A.Z9./209-2.1-64.8.20-06</09-2.1-64.8.270->5.@8,-63/20@f=A.4/20-0-,@9--61.,-63/2

822/4.81/2gh

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRSPRMQ

\-61/0822.,70/083-2381/0-,.3.1/0@-A80Y8.99/0l/?/0C,@9--61.,-63/270-,04/6j563/04/,08
D-4A898;</0180\-49-389.801-0n8=.38;</01/0C2381/01-0\</0B85A/70-708.61870/2

-24A89-4.,-63/208@9-2-6381/20@-A80m.4.3863-702</038,=̂,08@3/20804/,@9/?890/09->5.2.3/01-
a8=.A.38;</01/0.3-,0-,09-:-9k64.870@9-?.23/06/0.3-,0ThK70III708AX6-80̀=g701/0GEh

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRSPROS

Se0p5863/0q04/,@9/?8;</01-083-61.,-63/08/0.3-,0ThK70III0̀4g01/0G-9,/01-0E-:-9k64.870:/.
8@9-2-6381/083-2381/0-,.3.1/0@-A80Hrsl_IH0BHWmI\GH0DC0nHYIGHtuF0\F_IHm0v0_H\H
BHWmI\GH70-,0MoLMPLOMKP70-,0:8?/901802/4.-181-0rHmwBFmF70>5-04/,@9/?/5080@9-238;</

1-04/625A3/9.80-6?/A?-61/080,/1-A8J-,0-0808?8A.8;</0-4/6x,.4/y:.6864-.98

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRSPRUU

6/0V,=.3/01/0B9/J98,801-0B894-9.80Bf=A.4/yB9.?81801-0B9/?.2</01-0n8=.38;b-201-0I63-9-22-
\/4.8A01/0r/?-96/01/0C2381/01-0\</0B85A/h

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRSPRSS

_/6:/9,-0/01/45,-63/08@9-2-6381/70/202-9?.;/20.64A5X98,0-2351/01-0?.8=.A.181-
-4/6x,.4/y:.6864-.98704/63-61/080@9/j-;</01-0:A5z/01-048.z8701-0-,@9--61.,-63/2

.,/=.A.Z9./201-23.681/20q0.64/9@/98;</0.,/=.A.Z9.80-052/04/,-94.8AL@9-238;</01-02-9?.;/270-,
Z9-801-04/62395;</01-0KhTTMhMMM0,O7025@-9./970@/93863/70q0Z9-801-0KOQhMMM0,{0-z.J.18h

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRSPRQM

D-2280:/9,870/083-2381/08@9-2-6381/0̂08@3/0804/,@9/?890/09->5.2.3/01-0a8=.A.38;</0-,
9-:-9k64.870@9-?.23/06/0.3-,0ThK70III708AX6-80̀4g701/0GEh

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRSNRMK

Qe0p5863/0q04/,@9/?8;</01-083-61.,-63/08/0.3-,0ThK70III0̀1g01/0G-9,/01-0E-:-9k64.870:/.
8@9-2-6381/083-2381/0-,.3.1/0@-A80822/4.8;</0\</0B85A/0|53-=/A0_A5=-70-,0:8?/9018

2/4.-181-0rHmwBFmF70>5-04/,@9/?/5080-A8=/98;</01-08?8A.8;</0-4/6x,.4/y:.6864-.980@898
-23953598;</01-0@9/j-3/01-09--23953598;</01/0C23Z1./01/0i/95,=.704/,048@84.181-01-0oT

,.A0822-63/27

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRSNRMP

4/,@9--61-61/06/02-50-24/@/0808?8A.8;</01809-638=.A.181-01/0@9/j-3/08398?̂201-0@9/j-;</
1/0:A5z/01-048.z801-24/6381/h

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRSNRSO

B/93863/70:/98,083-61.1820.63-J98A,-63-03/1820820-z.Jk64.820@9-?.238206/0.3-,0ThK70III7
8AX6-80̀1g701/0GE70.64A52.?-0>5863/0q068359-d801/0->5.@8,-63/08?8A.81/0c->5.@8,-63/
,5A3.52/0/501-23.681/080-?-63/2045A3598.2e0-0q048@84.181-0,X6.,80cTQM0@-22/82eh

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRSNRQP

oe0p5863/0q04/,@9/?8;</01-083-61.,-63/08/0.3-,0ThK70III0̀-g01/0G-9,/01-0E-:-9k64.870:/.
8@9-2-6381/083-2381/0-,.3.1/0@-A802/4.-181-0Y8.99/0l/?/0C,@9--61.,-63/20I,/=.A.Z9./
\hHh70-,0MTLMPLOMKU70-,0:8?/901802/4.-181-0BCDEF0GHDDCI70>5-04/,@9/?/5080-A8=/98;</
1-0@9/j-3/089>5.3-3x6.4/01-0-1.:X4./209-2.1-64.8.20,5A3.:8,.A.89-2706/0V,=.3/01-0_a8,8,-63/

Bf=A.4/

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRQMRMN

cMMSLOMKOe0@9/,/?.1/0@-A/0C2381/01-0\</0B85A/0@898080-A8=/98;</01-0-2351/203̂46.4/20-
,/1-A8J-,01-0@9/j-3/201-0BBB01-0n8=.38;</01-0I63-9-22-0\/4.8A70@898080\-49-389.801-
C2381/0180n8=.38;</0-02580HJk64.80̀_8280B85A.238g709-:-9-63-0q0Z9-801-0.63-9?-6;</04/,

KoThTQM0,Oh

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRQMROO

l/0-63863/706/203-9,/201/0.3-,0ThO01/0G-9,/01-0E-:-9k64.8706/0482/01-0@893.4.@8;</0-,
B9/4-1.,-63/01-0i86.:-238;</01-0I63-9-22-LBiI706804/61.;</01-0853/9.d81/01.9-38,-63-
@-A80H1,.6.2398;</0Bf=A.480/504/6398381/01/0853/9.d81/70/20-2351/20>5-0-62-j898,082
83-238;b-201-?-,03-902.1/02-A-4./681/20@-A/0-63-081,.6.23983.?/0>5-04/615d.50/09-:-9.1/

@9/4-1.,-63/7

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRQMRUP

-0/2083-2381/202/,-63-02-9</084-.3/202-08@9-2-6381/20-,04/6j563/04/,0/0-z3983/01/0-1.38A
1-0A.4.38;</0/501/04/63983/01-04/64-22</01/0@9/j-3/0@5=A.481/20680.,@9-6280/:.4.8Ah0G-61/
-,0?.23870@/9̂,70>5-0/201/45,-63/20-,0>5-23</06</0:/98,08@9-2-6381/270:/.0.62385981/7

-,0OKLMPLOMKP70@9/4-1.,-63/01-01.A.Jk64.87080:.,01-02/A.4.3890q0m.4.3863-0801-?.18
4/,@9/?8;</

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRQMRST

/50/20-24A89-4.,-63/20@-93.6-63-2h

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRQMRQP

C,09-2@/23870-,0OULMPLOMKP7080m.4.3863-08@9-2-63/50c.e04[@.801/08?.2/01-0A.4.38;</0180BBB
@9/,/?.180@-A80\-49-389.80180n8=.38;</01/0C2381/01-0\</0B85A/0c_/64/99k64.8

I63-9684./68A0MMKLOMKSe7025=2->5-63-08/09-:-9.1/0@9/4-22/01-04a8,8,-63/0@f=A.4/7
@5=A.481/06/0D.Z9./0F:.4.8A01/0C2381/01-0\</0B85A/70-,0OQLMNLOMKS7

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRQKRMP

c..e04[@.80.63-J98A01/0C1.38A01/04-938,-70=-,04/,/0c...e04[@.8018083801-0E-56.</01/0_/62-Aa/
r-23/901/0B9/J98,80C238158A01-0B894-9.820Bf=A.4/yB9.?8182704/63-61/0808@9/?8;</0-0/
9-22894.,-63/01/20-2351/208@9-2-6381/206/0V,=.3/01/04a8,8,-63/0@f=A.4/0MSLOMKO7
@5=A.481806/0D.Z9./0F:.4.8A01/0C2381/01-0\</0B85A/70\-;</0I70@ZJh0O70-,0OULMULOMKUh

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRQORST

F08?.2/01-0A.4.38;</0-,04/6j563/04/,0/09-2@-43.?/0C1.38A04/,@9/?8,70822.,70>5-0/
@9/4-1.,-63/01-04a8,8,-63/0@f=A.4/01/0>58A0802/4.-181-0BCDEF0GHDDCI0@893.4.@/50:/.
2-J5.1/0180@5=A.48;</0-0.6238598;</01-0@9/4-22/0A.4.383[9./0@8980804/639838;</01-0@894-9.8
@f=A.4/y@9.?818h0B/902580?-d708083804/63-61/0808@9/?8;</01/20-2351/204/,@9/?/50>5-7

B9-J/-.9/ KKLMNLOMKP
KQRQURMK

B̀898080-A8=/98;</01-2380i/1-A8J-,0|.68A70:/98,053.A.d81/20/204/63-f1/201/20-2351/2
:.6864-.9/270j59X1.4/20-03̂46.4/y/@-984./68.201820-,@9-282L4/62[94./20@9/@/6-63-2704/,0/

2-J5.63-0J98501-08@9/?-.38,-63/R0chhhe0o}0c2-.20@/904-63/e01/0Y8.99/0l/?/



���������� ���	
��������������������	
����������
�

���������������� !�"#��$�%�& ��#$' ��(")#*$�%�!�� +��

,-./00123-0145678-593:3;/3567<=>707>/?@340457A02/57BC2203707>665D3C2567E42CFG7DC:D@:C256
659/07HI7JGKL7-3:MN067OF

A/0P503/5 QQ=RS=KRQT
QUVUWVRS

A5/4C145G7D51D:@3X607?@07567064@25670:C95/C2567.0:C765D302C207A,YHZ7B>YY,87[5/C-
60:0D351C2567.0:5701407064C2@C:G7C40120125757C4064C25G72064C7[5/-CG7C57236.56457156734016

\FQG7888G7C:]10C7̂0_G707\FK7257BHF

A/0P503/5 QQ=RS=KRQT
QUVUWVW\

\̀7a@C1457b7D5-./5cCde57207C40123-01457C57340-7\FQG78887̂[_7257B0/-57207H0[0/f1D3CG7[53
C./06014C257C4064C257C4064C2570-343257.0:C765D302C207g0-9/C7,1P01MC/3C7E42CFG70-

KR=RQ=KRQJG70-7[Cc5/725706D/34h/357207C2c5DCD3C7i,Hj>Ek>F

A/0P503/5 QQ=RS=KRQT
QUVULVQJ

Z7C4064C1407g0-9/C7,1P01MC/3C720D:C/5@G7C312CG7?@07567064@2567C./06014C2567.0:C
65D302C207i,Hj>Ek>7[5/C-7CD034567.0:57l@13D].357207l3/C12h.5:36G7C67-31@4C672570234C:720
:3D34Cde5707257/06.0D43c57D514/C457207D51D066e57[5/C-759m0457207C@23f1D3C7.n9:3DCG70757Cc365

207:3D34Cde572C7D51D066e57[53720c32C-01407.@9:3DC25F

A/0P503/5 QQ=RS=KRQT
QUVULVWK

A5/o-G7156740/-567257340-7\FK7257B0/-57207H0[0/f1D3CG7157DC657207.C/43D3.Cde570-
A/5D023-01457207lC13[064Cde572078140/0660=Al8G71C7D5123de57207C@45/3pC25723/04C-0140
.0:C7>2-31364/Cde57An9:3DC75@7D514/C4C257257C@45/3pC25G7C7E3D34C140720c07D5-./5cC/7?@0756
064@2567?@070160mC/C-7C67C4064CdN06720c0-740/76325760:0D351C2567.0:5701407C2-31364/C43c5

?@07D512@p3@

A/0P503/5 QQ=RS=KRQT
QUVULVLU

57/0[0/3257./5D023-0145G707567C4064C256765-0140760/e57CD034567607C./06014C25670-
D51m@1457D5-7570q4/C4572570234C:7207:3D34Cde575@7257D514/C457207D51D066e57257./5m045

.@9:3DC25671C73-./016C75[3D3C:F

A/0P503/5 QQ=RS=KRQT
QUVULVUL

B012570-7c364CG7.5/o-G7?@0756725D@-0145670-7?@064e571e57[5/C-7C./06014C256G7[53
3164C@/C25G70-7KQ=RT=KRQTG7./5D0665720723:3Pf1D3C7C7[3-720765:3D34C/7b7E3D34C1407C720c32C

D5-./5cCde575@756706D:C/0D3-014567.0/43101406F

A/0P503/5 QQ=RS=KRQT
QUVUUVRW

,-7/06.564CG70-7KW=RT=KRQTG7C7E3D34C1407C./060145@7O3̀7Dh.3C7257Cc3657207:3D34Cde572C
g51D5//f1D3C7Q=KRQJ7O./5-5c32C7.0:57<0/c3d57>@4r15-57207sP@C707,6P5457207l3/C12h.5:36
.C/C7C7D51D066e57256760/c3d567.n9:3D567207C9C640D3-01457207;P@C7.54;c0:70706P54C-0145
6C134;/35̀G7.@9:3DC257157Y3;/357Z[3D3C:72C7t13e5G760de57WG7.;P6F7KQS=KKRG70-7KW=QK=KRQJG70

A/0P503/5 QQ=RS=KRQT
QUVUUVQL

O33̀7Dh.3C72C7C4C72C7g5-366e57207CcC:3Cde57-@13D3.C:G7D51401257C7C./5cCde57075
/066C/D3-014572567064@2567C./06014C2567.0:C765D302C207g0-9/C7,1P01MC/3C7157u-9345725
DMC-C-01457.n9:3D57RQ=KRQUG7.@9:3DC2C7157Y3;/357Z[3D3C:7257,64C257207<e57AC@:5G7<0de578G

.;PF7KULG70-7KQ=RL=KRQJF

A/0P503/5 QQ=RS=KRQT
QUVUUVKW

g516320/C125X60G7C663-G7?@07C765D302C207g0-9/C7,1P01MC/3C7C40645@7C7D514/C4Cde5725
06D/34h/357i,Hj>Ek>7.C/C7C70:C95/Cde572567064@2567m@/]23D567157u-93457257Al870-

/0[0/f1D3CG757Cc3657207:3D34Cde57C./06014C257D5-./5cC7?@0757./5D023-01457207DMC-C-0145
.n9:3D57[53760P@32572C7.@9:3DCde57073164C@/Cde57207./5D06657:3D34C4h/357.C/C7D514/C4Cde572C

D51D066e5F

A/0P503/5 QQ=RS=KRQT
QUVUUVW\

,G7.5/76@C7c0pG7C7C4C72C7D5-366e57207CcC:3Cde5720-5164/5@7C7C./5cCde5725V

A/0P503/5 QQ=RS=KRQT
QUVUJVQT
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BNDES - PREGÃO ELETRÔNICO  31/2018 - GERÊNCIA DE LICITAÇÃO  
04
Alvaro para: licitacoes 13/09/2018 14:49

Histórico: Esta mensagem foi respondida e encaminhada.

Aos Senhores Gestores,
Gerência de Licitação 04
Responsáveis pelo Pregão Eletrônico AARH BNDES 31/2018
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
 
 
Prezado Pregoeiro,
FINARQ - Consultoria em Arquitetura LTDA., empresa devidamente qualificada nos autos do 
processo administrativo de pregão eletrônico em referência, vem a V. Sa. expor e requer o 
que segue:
 
No dia 11 de setembro do corrente ano foi realizada a ultima sessão pública de pregão 
eletrônico, onde o consórcio liderado pelo Banco Fator foi declarado vencedor do certame. 
Após a aceitação da manifestação de interesse em recorrer pela ora Requerente, foi 
concedido prazo de 3 dias úteis para apresentação das razões recursais.  Ocorre que 
naquele momento nenhuma documentação estava disponível no sistema, razão pela qual 
imediatamente foi enviado e-mail solicitando a suspensão do prazo e a respectiva vista ao 
processo.
 
Em resposta, a Ilma. Pregoeira disponibilizou um link onde supostamente continha toda a 
documentação pertinente e ainda informou que o processo estaria disponível para consulta 
física no horário de 10:00 ás 18:00 na sede do Banco, mediante agendamento prévio, o que 
também foi prontamente solicitado por e -mail. 
 
No dia seguinte, dia 12 de setembro, mesmo sem resposta ao agendamento, a Requerente 
compareceu ao BNDES as 10:30 e enfim conseguiu ter vista do processo, onde foi possível 
verificar que diversas páginas e documentos não estavam no link disponibilizado a priori, 
mas constavam dos autos físicos do processo.
 
Por esta razão, resta claro que somente no dia 12 de setembro é que a ora Requerente 
conseguiu ter uma compreensão adequada da documentação apresentada pela Vencedora, 
não sendo admissível que o termo “a quo”  do prazo em questão seja anterior data da vista 
do processo físico.
 
Sendo assim, é a presente para requerer a devolução do prazo, para que o mesmo tenha 
seu termo inicial no dia 12 de setembro, quarta-feira, findando-se, portanto, em 17 de 
setembro, segunda-feira, todos do corrente ano.
 
Cordialmente,
 
 



Álvaro Albernaz
FINARQ – Consultoria em Arquitetura Ltda.
 

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus . 
www.avast.com 



Re: BNDES - PREGÃO ELETRÔNICO  31/2018 - GERÊNCIA DE 
LICITAÇÃO 04  
Licitacoes  para: Alvaro 13/09/2018 19:36
Cc: licitacoes
Cco: Livia Madeira de Menezes

Prezado Senhor,

Em relação a sua solicitação, reforçamos que a documentação apresentada pelo 
Licitante vencedor lhe foi disponibilizada no dia 11/09/2018, data do encerramento da 
sessão, por meio de um link em que pode ser feito o download.  O parecer técnico de 
habilitação foi reproduzido no chat do sistema Compras Governamentais, e 
disponibilizado no site do BNDES nessa mesma data, junto com o parecer de aceitação 
de proposta. 

Como se pode notar, os documentos foram disponibilizados em data anterior ao início 
do prazo para apresentação das razões de recurso.

Ainda assim, o senhor solicitou vistas do processo administrativo correspondente ao 
certame, agendando visita para o dia 12/09/2018, o que foi prontamente atendido e os 
autos disponibilizados para consulta logo na parte da manhã.

Ao contrário do alegado, sua solicitação foi respondida por esta Gerência de Licitações, 
conforme e-mail em anexo. A digitalização da pasta física foi feita como solicitado, e, 
assim que estava pronta, foi entregue aos representantes da FINARQ.

Todavia, em que pese não haver razões para tal, uma vez que estão disponíveis os 
documentos do licitante e pareceres técnicos desde o dia 11/09/18, buscando a 
máxima preservação do interesse público, prorrogaremos excepcionalmente o prazo de 
apresentação das razões de recurso por mais um dia útil. 

Solicitamos que não deixem de se manifestar no Portal Compras Governamentais no 
campo correspondente ao registro do recurso, dentro do prazo inicialmente concedido, 
para registro no sistema. É admitido o envio das razões recursais a esta Gerência por 
meio do e-mail licitacoes@bndes.gov.br até o dia 17/09/2018.

Atenciosamente,

Gerência de Licitações 4

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Socia l
Departamento de Licitações 
Avenida República do Chile 100, 13º andar
CEP 20031-917
Rio de Janeiro - RJ
licitacoes@bndes.gov.br

Re_ RES_ Pregão Eletrônico AARH nº 31_2018 - BNDES.pdfRe_ RES_ Pregão Eletrônico AARH nº 31_2018 - BNDES.pdf



"Alvaro" 13/09/2018 14:49:04Aos Senhores Gestores, Gerência de Licitação 04

De: "Alvaro" <finarq10@finarq.com.br>
Para: <licitacoes@bndes.gov.br>
Data: 13/09/2018 14:49
Assunto: BNDES - PREGÃO ELETRÔNICO 31/2018 - GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 04

Aos Senhores Gestores,
Gerência de Licitação 04
Responsáveis pelo Pregão Eletrônico AARH BNDES 31/2018
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
 
 
Prezado Pregoeiro,
FINARQ - Consultoria em Arquitetura LTDA., empresa devidamente qualificada nos autos do 
processo administrativo de pregão eletrônico em referência, vem a V. Sa. expor e requer o 
que segue:
 
No dia 11 de setembro do corrente ano foi realizada a ultima sessão pública de pregão 
eletrônico, onde o consórcio liderado pelo Banco Fator foi declarado vencedor do certame. 
Após a aceitação da manifestação de interesse em recorrer pela ora Requerente, foi 
concedido prazo de 3 dias úteis para apresentação das razões recursais.  Ocorre que 
naquele momento nenhuma documentação estava disponível no sistema, razão pela qual 
imediatamente foi enviado e-mail solicitando a suspensão do prazo e a respectiva vista ao 
processo.
 
Em resposta, a Ilma. Pregoeira disponibilizou um link onde supostamente continha toda a 
documentação pertinente e ainda informou que o processo estaria disponível para consulta 
física no horário de 10:00 ás 18:00 na sede do Banco, mediante agendamento prévio, o que 
também foi prontamente solicitado por e -mail. 
 
No dia seguinte, dia 12 de setembro, mesmo sem resposta ao agendamento, a Requerente 
compareceu ao BNDES as 10:30 e enfim conseguiu ter vista do processo, onde foi possível 
verificar que diversas páginas e documentos não estavam no link disponibilizado a priori, 
mas constavam dos autos físicos do processo.
 
Por esta razão, resta claro que somente no dia 12 de setembro é que a ora Requerente 
conseguiu ter uma compreensão adequada da documentação apresentada pela Vencedora, 
não sendo admissível que o termo “a quo”  do prazo em questão seja anterior data da vista 
do processo físico.
 
Sendo assim, é a presente para requerer a devolução do prazo, para que o mesmo tenha 
seu termo inicial no dia 12 de setembro, quarta-feira, findando-se, portanto, em 17 de 
setembro, segunda-feira, todos do corrente ano.
 
Cordialmente,
 



 
Álvaro Albernaz
FINARQ – Consultoria em Arquitetura Ltda.
 

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus . 
www.avast.com 

"O remetente desta mensagem é responsável por seu endereçamento, seu conteúdo e seus anexos. Cabe a 
seus destinatários, inclusive aqueles copiados na mensagem, tratá-la adequadamente, com observância da 
legislação em vigor e dos normativos internos do BNDES, quando cabível. São proibidas, sem a devida 
autorização, a sua divulgação, reprodução e distribuição. A inobservância das proibições será passível de 
aplicação de sanções cíveis, criminais e disciplinares, quando cabíveis. Se você recebeu esta mensagem 
indevidamente, antes de removê-la de sua caixa postal, solicita-se o reenvio ao remetente, informando o 
ocorrido."

"The sender of this message is responsible for its addressing, contents and attachments. The receiver, 
including those copied in the message, is obliged to use it properly, in compliance with the law in effect and 
the BNDES' internal rules, if applicable. It is prohibited to disclose, reproduce and distribute e-mail messages 
without due consent. Failure to obey these instructions may give rise to civil, criminal or disciplinary 
measures, if applicable. If you have improperly received this e-mail, we kindly request you to forward the 
message to the sender stating the error prior to deleting it from your inbox."



 

 

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA RAZÕES RECURSAIS 

PREGÃO ELETRÔNICO AARH Nº 31/2018 - BNDES 

 

O BNDES comunica que, mediante solicitação do recor rente, foi 

concedida excepcionalmente a prorrogação do prazo p ara apresentação 

das razões recursais em mais um dia útil. 

 

Por motivos operacionais, não foi possível essa pro rrogação do prazo 

no Portal Compras Governamentais, de modo que está admitido o envio 

das razões recursais a esta Gerência de Licitações 4 por meio do e-

mail licitacoes@bndes.gov.br até o dia 17/09/2018. 

 

Deve o recorrente, contudo, se manifestar em campo próprio do 

sistema até o final do prazo inicialmente concedido , 14/09/2018, 

para que fique nele registrado que serão apresentad as as razões 

recursais. 

 

Apresentadas as razões de recurso, serão essas disp onibilizadas para 

conhecimento de todos os interessados no site do BN DES, 

www.bndes.gov.br . 

 

O prazo de contrarrazões de recurso será adiado em um dia útil, 

encerrando-se em 20/09/2018. 

 

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2018. Pedro Ivo P eixoto da Silva. 

Gerente da Gerência de Licitações 4 do AARH/DELIC. 

 



Re: Aviso de prorrogação de prazo  - Pregão Eletrônico AARH nº  31/2018  

INTERNET Homepage  para: Livia Madeira de Menezes 14/09/2018 16:16

Enviado por: Pamella Cordeiro da Silva

Cc:
INTERNET Homepage, Juliane Fonseca e Silva, 
Moreno Castilho Pereira Peralles, Pedro Ivo Peixoto 

da Silva, Raphael Perret Leal, Raquel Sales Santelli 

Classificação:  Documento Controlado
Restrição de Acesso:  Empresas do Sistema BNDES - uso no âmbito interno
Unidade Gestora:  ACRI/DECOM/GEDIG
(classificação conforme OS PRESI 01/2015-BNDES)

Boa tarde!

Prezada,
a sua solicitação foi realizada. Segue o link:
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/licitacoes-contratos/licitacoes/pregoes-e
letronicos/pregoes-eletronicos-2018?23232

Atenciosamente,
Pâmella Cordeiro
Gerência de Comunicação Digital
ACRI/DECOM/GEDIG
internet@bndes.gov.br

Seu conteúdo foi publicado da maneira desejada? 
Confira sempre o que foi publicado e nos ajude a construir um site melhor.

Livia Madeira de Menezes 14/09/2018 16:04:26Classificação: Documento Controlado

De: Livia Madeira de Menezes/BNDES
Para: INTERNET Homepage/BNDES@BNDES
Cc: Juliane Fonseca e Silva/BNDES@BNDES, Pedro Ivo Peixoto da Silva/BNDES@BNDES, 

Moreno Castilho Pereira Peralles/BNDES@BNDES
Data: 14/09/2018 16:04
Assunto: Aviso de prorrogação de prazo - Pregão Eletrônico AARH nº 31/2018

Classificação: Documento Controlado
Restrição de Acesso: Empresas do Sistema BNDES – Us o no Âmbito Interno
Unidade Gestora: AARH/DELIC/GLIC4

Prezados,

Solicito, por gentileza, seja disponibilizado na página do Banco o aviso de prorrogação de prazo de 
recurso em anexo, referente ao  Pregão Eletrônico AARH nº 31/2018, assim que for possível.

[anexo "Aviso de Prorrogação de prazo para razões recursais. PE AARH nº 31_2018. UFRJ.pdf" 
removido por Pamella Cordeiro da Silva/BNDES]

Atenciosamente,



Lívia Madeira de Menezes

Área de Administração e Recursos Humanos
Departamento de Licitações - Gerência 4
Tel: (21) 3747-9959
livia.madeira@bndes.gov.br
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Nota Técnica Conjunta ADEP/DEPROF nº 04/2018  

 

Rio de Janeiro, de 26 de setembro de 2018 

 

Assunto: Análise do recurso administrativo apresentado em 15/09/2018 pela sociedade 

FINARQ CONSULTORIA EM ARQUITETURA LTDA. contra decisão da Pregoeira que 

declarou o Consórcio liderado pelo BANCO FATOR S.A. vencedor do Pregão Eletrônico 

AARH nº 31/2018 – BNDES. 

 

I. DO OBJETO DO RECURSO 

 

 Após o encerramento e a divulgação do resultado da sessão pública Pregão Eletrônico 

AARH Nº 31/2018 – BNDES (doravante “Pregão Eletrônico”), o licitante FINARQ 

CONSULTORIA EM ARQUITETURA LTDA. (doravante “RECORRENTE”) apresentou 

recurso administrativo contra a decisão de habilitação do Consórcio liderado pelo BANCO 

FATOR S.A. (doravante “BANCO FATOR”).  

Em síntese, o RECORRENTE alega que a habilitação do referido Consórcio mostra-se 

equivocada e ilegal, razão pela qual requer a reforma da respectiva decisão. Para tanto, 

alega que: 

a) a sociedade GALÍPOLO CONSULTORIA LTDA. (doravante “GALÍPOLO”), integrante 

do Consórcio vencedor, não teria apresentado atestado de capacidade técnica 

comprovando qualificação referente à atividade de avaliação de imóveis; 

b) a GALÍPOLO tem seu quadro social composto por duas pessoas físicas, sendo um 

economista, e outro sociólogo, de forma que nenhum dos dois supostamente teria 

“habilitação” para realizar o serviço de avaliação de imóveis; e 

c) o BANCO FATOR, líder do Consórcio, teria apresentado, para fins de comprovação 

da qualificação técnica exigida no item 7.1, III, “g” do Termo de Referência, tão somente um 

“auto atestado” sem aptidão para comprovar o critério em questão.  

 O Consórcio liderado pelo BANCO FATOR apresentou contrarrazões em 20/09/2018, 

rebatendo os argumentos trazidos pelo RECORRENTE. 

Conforme será demonstrado a seguir, as razões apresentadas pelo RECORRENTE não 

merecem prosperar pelos motivos a seguir aduzidos.  

 

II. DA ANÁLISE DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELO RECORRENTE 

 

A) DA DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA RELATIVA À 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 
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O RECORRENTE alega, em suas razões recursais, que, para fins de habilitação técnica 

no âmbito deste certame, far-se-ia necessária a comprovação de experiência anterior 

referente à atividade de avaliação imobiliária, tendo em vista a menção, no Termo de 

Referência, à norma ABNT 14653, que regula procedimentos de avaliação de bens.  

Primeiramente, importante esclarecer e diferenciar a natureza e o objeto da qualificação 

técnica pretendida pelo BNDES em face das exigências previstas nas alíneas “b”, “c” e “d” 

do inciso III do item 7.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – mencionadas pelo 

RECORRENTE em suas razões – e, assim, desfazer o entendimento equivocado 

apresentado a esse respeito.   

 O item 7.1, III, “b” do Termo de Referência (Anexo I do Edital) estabelece, como um dos 

critérios de habilitação técnica, a comprovação da execução de estudo de vocação 

imobiliária de área com potencial construtivo de, no mínimo, 125.000 (cento e vinte e cinco 

mil) m². Tal critério justifica-se tendo em vista que, conforme o subitem 3.2.3.2 do Termo de 

Referência, a Contratada deverá elaborar estudo de vocação imobiliária indicando os 

parâmetros e premissas dos potenciais empreendimentos econômicos possíveis com vistas 

ao aproveitamento econômico dos ativos imobiliários da Universidade, considerando as 

diferentes possibilidades de uso e ocupação e diferentes formas de cessão. A Contratada 

deverá, assim, realizar estudo de vocação de cada um dos ativos, levando em consideração 

o respectivo potencial construtivo e indicando, entre diversas outras atividades: (i) a 

descrição e inventário dos ativos imobiliários da Universidade, incluindo a caracterização da 

região (com o levantamento de informações econômicas, urbanísticas, ambientais, sociais e 

demográficas), caracterização do terreno e caracterização das edificações e benfeitorias, 

conforme norma ABNT 14653-2/2011 (alínea “a”); e (ii) identificação dos possíveis 

empreendimentos (norma ABNT-NBR 14653-4/2002) para o aproveitamento econômico dos 

ativos imobiliários da Universidade, considerando-se as diferentes formas de cessão (alínea 

“c”). 

 A esse respeito, importante elucidar a equivocada premissa do RECORRENTE no 

sentido de que, em razão da referência no Edital à citada norma ABNT (que fixa as diretrizes 

para avaliação de bens imóveis), estar-se-ia exigindo comprovação de experiência 

justamente na atividade de avaliação de bens.  

 Com efeito, a referência à norma ABNT 14653, partes 2 (bens imóveis urbanos) e 4 

(empreendimentos), no subitem 3.2.3.2, que trata, reitere-se, do estudo de vocação 

imobiliária, teve por fim tão somente fixar as diretrizes necessárias para a classificação dos 

imóveis quanto ao uso, ao tipo e ao agrupamento bem como padronizar a terminologia 

utilizada. Da leitura das diversas atividades descritas nas nove alíneas do subitem 3.2.3.2 

facilmente se verifica que, no escopo do estudo de vocação, não está incluída a avaliação 
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do valor de mercado, isto é, do valor venal dos ativos da Universidade.  Diversamente, o que 

se busca é indicar potenciais empreendimentos que podem ser estruturados nos terrenos da 

faculdade, de forma a instruir a avaliação quanto a sua viabilidade econômico-financeira. 

Como facilmente se verificará adiante, trata-se de estudo diverso e muito mais amplo que 

uma mera avaliação imobiliária dos terrenos.           

  Assim, a fim de comprovar a experiência determinada no item 7.1, III, “b”, o Consórcio 

vencedor apresentou dois atestados: um emitido pelo CECOMPI - Centro para a 

Competitividade e a Inovação do Cone Leste Paulista, e outro emitido pela sociedade Bairro 

Novo Empreendimentos Imobiliários S.A., ambos em favor da sociedade Arquiteto Pedro 

Taddei e Associados Ltda. (“PEDRO TADDEI”).   

 Em complemento, a Licitante apresentou declaração emitida pela APTSJC (Associação 

Parque Tecnológico São José dos Campos) – responsável pela administração do complexo 

tecnológico no qual está situado o centro de desenvolvimento instalado pelo CECOMPI –, 

por meio da qual se corroborou expressamente que os serviços prestados pela sociedade 

PEDRO TADDEI, no âmbito do Plano Urbanístico Básico do Parque Tecnológico São José 

dos Campos, envolveram “o estudo de vocação imobiliária sobre a área total de terreno 

correspondente a 12 milhões m2 (doze milhões de metros quadrados) compreendendo a 

avaliação de diferentes alternativas para empreendimentos tanto públicos como privados”.  

Já em complemento ao atestado emitido pela sociedade Bairro Novo Empreendimentos 

Imobiliários S.A, o Licitante apresentou declaração da Secretaria de Habitação do Estado de 

São Paulo, por meio da qual foi corroborada a informação de que a sociedade PEDRO 

TADDEI realizou, em consórcio com a sociedade Bairro Novo, “estudos de caráter 

multissetorial integrado, compreendendo vocação imobiliária, produtos imobiliários 

residenciais e não residenciais, equipamentos públicos e empreendimentos associados”.   

 Portanto, restou plenamente atendido o critério constante do item 7.1, III, “b” do Termo 

de Referência. 

 Por sua vez, o item 7.1, III, “c” do Termo de Referência determina a comprovação de 

“que o Licitante executou (...) c) estudo de viabilidade econômico-financeira, contendo a 

projeção de fluxo de caixa, de empreendimento destinado a incorporação imobiliária, uso 

comercial e/ou de prestação serviços, em área de construção de, no mínimo, 125.000 (cento 

e vinte e cinco mil) m²”.  

 Esta exigência justifica-se tendo em vista que, conforme subitem 3.2.3.3 do Termo de 

Referência, a Contratada deverá realizar estudo de viabilidade econômico-financeira a partir 

do mix de empreendimentos identificados no Estudo de Vocação, apresentando os valores 

econômicos a serem obtidos pela Universidade considerando as diferentes formas de 

cessão e alienação. Este estudo será fundamental para subsidiar o Relatório de proposição 

de modelo de cessão e contrapartidas e, de acordo com o subitem 3.2.3.4 do Termo de 
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Referência, deverá ser elaborado pelo método de Fluxo de Caixa Descontado, com 

informações mensais e anuais, pelo período de 50 (cinquenta) anos.  

 Já o item 7.1, III, “d” do Termo de Referência estabelece a necessidade de 

comprovação de que “o Licitante executou (...) d) estudo de viabilidade econômico-

financeira, contendo a projeção de fluxo de caixa, referente a plano(s) de negócios para fins 

de aproveitamento econômico de equipamento multiuso ou  destinado a eventos culturais, 

com capacidade de, no mínimo, 750 (setecentas e cinquenta) pessoas”. 

 Tal exigência guarda consonância com o que dispõe o item 2.8 do Termo de 

Referência, no sentido de que serão objeto dos estudos a construção, manutenção e 

operação de equipamento cultural, localizado no terreno da Praia Vermelha, com 

capacidade para, no mínimo, 1.500 (mil e quinhentos) espectadores, com participação da 

Universidade na sua gestão, podendo ser concedido ou subconcedido a um operador 

cultural. E, conforme o subitem 3.2.4.2 do mesmo Anexo, para o equipamento cultural, 

deverá ser realizado estudo de viabilidade econômico-financeira, apresentando o respectivo 

valor presente líquido, de forma a subsidiar o Relatório de proposição de modelo de cessão 

e contrapartidas, incluindo: (i) o conceito do negócio, as linhas gerais do seu planejamento 

estratégico, sua evolução e seus objetivos; e (ii) a estimativa de valor de investimentos 

necessários para manutenção das estruturas, instalações e equipamentos em acordo com o 

conceito de negócio proposto, levando-se em consideração o uso mais eficiente dos 

espaços e estruturas a serem construídas.  

 Nesse tocante, mais uma vez o Recorrente confunde a elaboração de estudo de 

viabilidade econômico-financeira com a atividade de mera avaliação imobiliária. Enquanto 

esta tem como objeto tão somente a fixação do valor de mercado de compra e venda ou de 

locação de bens imóveis, nos termos da norma ABNT 14653, a presente contratação tem 

escopo diverso e mais complexo.  

 Nos termos dos subitens 3.2.3.4 e 3.2.4.2, o estudo de viabilidade econômico-financeira 

consiste na apresentação dos valores econômicos a serem obtidos pela Universidade 

considerando as diferentes formas de cessão, de forma a subsidiar o relatório de proposição 

de modelo de cessão e contrapartidas, incluindo, entre outras atividades, no que se refere 

aos ativos imobiliários: (i) a projeção de valor das receitas operacionais, acessórias e 

financeiras do mix de empreendimento identificado no Estudo de Vocação Imobiliária; (ii) a 

estimativa de valor de investimentos necessários, considerando os diferentes tipos de 

empreendimentos, para a respectiva construção, reposição e manutenção; (iii) o valor dos 

investimentos não amortizados realizados por eventual concessionário privado que poderão 

ser objeto de indenização em caso de reversibilidade das benfeitorias realizadas nos ativos 

imobiliários da Universidade ou ao final do período da concessão de uso; (iv) a projeção dos 

custos, despesas e tributos, de forma consolidada e por uso, contendo as principais linhas 
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de despesas (operacionais, financeiras, comerciais e administrativas); (v) as premissas 

financeiras, com descritivo das principais estimativas relacionadas ao financiamento do 

projeto, incluindo estrutura de capital, custo e modelo de financiamento, além do cálculo do 

custo de capital estimado para a avaliação econômica dos fluxos de caixa projetados; (vi) os 

relatórios financeiros, consolidando as principais premissas do modelo econômico; e (vii) o 

valor de eventual outorga. E, no que diz respeito ao equipamento cultural, entre outras: (i) o 

conceito do negócio, as linhas gerais do seu planejamento estratégico, sua evolução e seus 

objetivos; (ii) discriminação das receitas acessórias; (iii) estimativa de valor de investimentos 

necessários para manutenção da estruturas, instalações e equipamentos em acordo com o 

conceito de negócio proposta; (iv) valor de eventual outorga ou valor de aporte público e/ou 

contraprestações; e (v) relatórios financeiros, consolidando as principais premissas do 

modelo econômico. 

  Como exposto no Parecer Técnico sobre Habilitação, para fins de comprovação das 

duas qualificações acima, o Licitante apresentou os seguintes documentos em favor da 

sociedade GALÍPOLO: (i) atestado emitido pela AGÊNCIA PAULISTA DE HABITAÇÃO 

SOCIAL – CASA PAULISTA, por meio do qual se comprovou a prestação de consultoria 

envolvendo a modelagem e a avaliação econômico-financeira de empreendimentos 

imobiliários destinados à incorporação imobiliária e uso comercial/prestação de serviços, em 

área de construção de 1.770.000 m2, no âmbito do Programa de Parceria Público-Privada 

de Provisão de Habitações de Interesse Social do Governo do Estado de São Paulo, 

contendo a projeção de fluxo de caixa; e (ii) atestado emitido pela associação São Paulo 

Futebol Clube, por meio do qual se demonstrou a elaboração de avaliação econômico-

financeira para a reestruturação do Estádio do Morumbi, com capacidade de 67 mil 

assentos, compreendendo no seu escopo a avaliação da rentabilidade do projeto através de 

projeção do fluxo de caixa descontado. Foram integralmente atendidas, assim, todas as 

exigências previstas no item 7.1, III, alíneas “c” e “d”, inclusive quanto à área de construção 

constante do primeiro critério, como quanto à natureza do equipamento avaliado 

(equipamento multiuso ou destinado a eventos culturais) e à capacidade mínima (750 

pessoas) exigidas no segundo.   

 Portanto, como se observa do disposto acima, tanto o critério constante da alínea “b” 

(estudo de vocação), como os das alíneas “c” e “d” citadas (estudo de viabilidade 

econômico-financeira) tratam de atividades diversas da avaliação imobiliária, demandando, 

portanto, qualificações técnicas também distintas e mais complexas, e que guardam 

correlação com o objeto licitado, em consonância com o disposto no art. 58, II da Lei 

13.303/2016: 

Art. 58.  A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes 

parâmetros: (...) II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou 
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economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma 

expressa no instrumento convocatório; 

 

 A esse respeito, expõe Marçal Justen Filho que o “conteúdo e a extensão da 

qualificação técnica dependem diretamente do objeto da licitação. Ao definir o objeto a ser 

contratado, a Administração Pública está implicitamente delimitando a qualificação técnica 

que os eventuais interessados em participar da licitação deverão apresentar”. (Justen Filho, 

Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13 ed. São Paulo: 

Dialética, 2009, p. 415). No mesmo sentido, vale conferir, ainda, trecho de decisão proferida 

pelo TCU: 

 

As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo constitucional e 

não constituem, por si só, restrição indevida ao caráter competitivo de licitações 

conduzidas pelo Poder Público. Tais exigências, sejam elas de caráter técnico-

profissional ou técnico-operacional, não podem ser desarrazoadas a ponto de 

comprometer o caráter competitivo do certame, devendo tão-somente constituir 

garantia mínima suficiente de que o futuro contratado detém capacidade de 

cumprir com as obrigações contratuais. Tais exigências devem ser sempre 

devidamente fundamentadas, de forma que fiquem demonstradas 

inequivocamente sua imprescindibilidade e pertinência em relação ao objeto 

licitado. (Acórdão 1942/2009 – Plenário)  

  

 Acrescente-se, por fim, que a eventual exigência, na fase de habilitação, de 

comprovação de experiência relativa a atividade própria de avaliador imobiliário configuraria 

violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao qual o Pregoeiro está 

adstrito, na medida em que tal exigência não constara dos critérios editalícios previstos.    

    

B) DA COMPOSIÇÃO DO QUADRO SOCIAL DA SOCIEDADE GALÍPOLO 

  

 No que diz respeito ao juízo que o RECORRENTE apresenta acerca do quadro 

societário da sociedade GALÍPOLO (integrante do Consórcio vencedor), nota-se que são 

confundidos em sua argumentação institutos distintos. 

 Em primeiro lugar, importante esclarecer que as exigências de habilitação constantes do 

item 7.1 do Termo de Referência referem-se à capacitação técnica operacional do Licitante, 

isto é, à idoneidade e capacitação da pessoa jurídica a ser contratada para a prestação dos 

serviços, e não de seus profissionais, sócios ou quaisquer integrantes. 

 Conforme ensina Marçal Justen Filho: 
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Utiliza-se a expressão ‘capacitação técnica operacional’ para indicar essa 

modalidade de experiência, relacionada com a ideia de empresa. Não se trata de 

haver executado individualmente uma certa atividade, produzida pela atuação 

pessoal de um único sujeito. Indica-se a execução de um objeto que pressupôs a 

conjugação de diferentes fatores econômicos e de uma pluralidade (maior ou 

menor) de pessoas físicas (e, mesmo, jurídicas). O objeto executado revestia-se 

de complexidade de ordem a impedir que sua execução se fizesse através da 

atuação de um sujeito isolado. Portanto, não se tratou de experiência pessoal, 

individual, profissional. Exigiu-se do sujeito a habilidade de agrupar pessoas, 

bens e recursos, imprimindo a esse conjunto a organização necessária ao 

desempenho satisfatório. (...). Portanto, a perspectiva de enfrentar problemas no 

futuro e continuar a superá-los pressupõe a manutenção dessa organização. A 

qualificação técnica operacional consiste em qualidade pertinente às empresas 

que participam da licitação. Envolve a comprovação de que a empresa, como 

unidade jurídica e econômica, participara anteriormente de contrato cujo objeto 

era similar ao previsto para a contratação almejada pela Administração Pública 

(Justen Filho, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 

13 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 421)       

 

 Na mesma linha esclarece o Tribunal de Contas da União – TCU que a “capacitação 

técnica operacional consiste na exigência de organização empresarial apta ao desempenho 

de um empreendimento, situação diversa da capacitação técnica pessoal”. 

  Não há que se falar, portanto, na fase de habilitação, em qualificação ou experiência 

dos profissionais integrantes das sociedades que compõem o Consórcio vencedor, menos 

ainda de seus sócios. Com efeito, nos temos do item 4.5 do Termo de Referência, em até 10 

dias corridos, a contar da assinatura do Contrato, a Contratada deverá apresentar relação 

da Equipe de profissionais responsável pela prestação dos serviços e os respectivos 

currículos, devendo ser composta por profissionais com formação, qualificação e 

experiência condizentes com a complexidade dos serviços a serem prestados.    

 Por sua vez, o subitem 4.5.1 estabelece a qualificação mínima dos profissionais que 

deverão compor a equipe da Contratada como responsáveis técnicos: (i) advogado inscrito 

na OAB, que tenha participado da prestação de serviço de assessoria jurídica nas áreas de 

direito imobiliário, direito urbanístico e direito administrativo, a ser comprovada por meio de 

currículo, atestado ou declaração; (ii) engenheiro devidamente inscrito no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que tenha participado da prestação de 

serviço envolvendo projeto geotécnico com programação de sondagem de simples 
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reconhecimento dos solos para fundações de edifícios, nos termos da NBR 8036, a ser 

comprovada por meio de currículo, atestado ou declaração; e (iii) arquiteto devidamente 

inscrito no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que tenha participado da 

elaboração de masterplan de uso misto urbano de, no mínimo, 2,4 milhões (dois milhões e 

quatrocentos mil) m², ou estudo de vocação imobiliária de área com potencial construtivo de, 

no mínimo, 125.000 (cento e vinte e cinco mil) m². 

 Estes profissionais serão responsáveis pela supervisão técnica das equipes da 

Contratada, nos respectivos segmentos, devendo estar disponíveis para as interações com 

o BNDES ao longo de toda a vigência do Contrato; e subscrever como responsáveis 

técnicos os produtos e demais trabalhos executados no âmbito dos serviços técnicos, de 

acordo com a respectiva área de atuação.    

 Portanto, para a execução dos serviços é relevante a qualificação e habilitação dos 

profissionais integrantes da respectiva equipe. Nesse sentido, acrescente-se que, conforme 

disposto no item 18.2 do Termo de Referência, consistirá em obrigação da Contratada 

admitir e exigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que 

necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução dos serviços, mobilizando ou 

desmobilizando a equipe para adequá-la ao cronograma; e manter, durante a vigência 

contratual, a equipe de profissionais indicada para o atendimento das exigências mínimas, 

admitindo-se, excepcionalmente, a substituição dos profissionais que atendam ao perfil 

exigido, desde que aprovada pelo BNDES.  

 Acrescente-se, por fim, que não cabe à Administração imiscuir-se em questões relativas 

à gestão das empresas participantes de processo licitatório ou contratadas, notadamente no 

que diz respeito à formação profissional dos sujeitos que integram seu quadro societário, 

sob pena de restar configurada ingerência indevida sem qualquer respaldo legal. Se, 

conforme remansosa jurisprudência do TCU1, não há respaldo legal sequer para exigir a 

existência de vínculo empregatício do profissional responsável técnico pelo serviço com o 

licitante, com maior razão não cabe à Administração Pública incluir exigências relativas ao 

quadro social da empresa licitante.   

 

C) DA DEVIDA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO BANCO FATOR 

  

 A respeito da habilitação técnica do Consórcio declarado vencedor, o RECORRENTE 

alega, ainda, que não teria sido comprovada a qualificação técnica do BANCO FATOR, na 

medida em que os documentos apresentados não teriam sido aptos a comprovar a 

prestação de serviço de assessoria para estruturação e constituição de Fundo de 

Investimento Imobiliário, conforme exigido no item 7.1, III, “g” do Termo de Referência.  

                                            
1
 Por exemplo, conferir Acórdão 1988/2016 – Plenário-TCU.   
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 Sustenta o RECORRENTE que teria sido apresentado tão somente um “auto atestado” 

do BANCO FATOR em favor de si próprio, sem qualquer documentação complementar. 

 Ocorre que, nesse ponto, parece ter havido um lapso do RECORRENTE, na medida em 

que as alegações apresentadas para refutar a qualificação do BANCO FATOR se baseiam 

em documento diverso do que foi considerado pela Equipe Técnica do BNDES na fase de 

habilitação. A esse respeito, importante lembrar o seguinte trecho constante do parecer 

técnico sobre a habilitação: 

 

É importante mencionar que, tendo o propósito de tornar a análise da habilitação 

técnica mais simples e expedita, a Equipe Técnica responsável pelo exame dos 

documentos relativos ao procedimento de habilitação técnica, embora tenha 

analisado toda a documentação apresentada pela Licitante, optou por não fazer 

referência a todos os atestados apresentados pelo Consórcio, mas apenas 

àqueles efetivamente utilizados para efeito de verificação e comprovação do 

atendimento aos requisitos constantes do item 7 do Anexo I - Termo de 

Referência - do Edital do Pregão Eletrônico AARH nº 31/2018 – BNDES, quando 

se mostraram aptos a comprovar as referidas exigências. 

Desta feita, os atestados foram selecionados pela Equipe Técnica após a análise 

e avaliação de todos os documentos entregues. É importante esclarecer que 

essa estratégia não implica, implicitamente, o entendimento ou juízo de valor da 

Equipe Técnica a respeito da inadequação dos atestados que foram 

apresentados e não utilizados diretamente para fins de atestação técnica, sendo 

os mesmos acostados aos autos do processo administrativo. 

   

 Nesse sentido, para fins de comprovação do critério constante do referido item 7.1, III, 

“g” do Termo de Referência foi considerado o atestado emitido pela sociedade Banestes 

DTVM S.A., em 07/08/2018, em favor do BANCO FATOR, acompanhado do Regulamento 

do “Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário”, devidamente 

averbado em cartório (fls. 483 dos autos da licitação). Por meio do documento apresentado, 

atestou-se que a sociedade prestou ao Banestes serviço de assessoria à estruturação, 

constituição e funcionamento do referido FII, compreendendo em seu escopo o 

desenvolvimento de todas as etapas necessárias, entre elas a elaboração do respectivo 

Regulamento, os trâmites necessários para autorização do fundo junto à CVM, e demais 

atos pertinentes. Por sua vez, o Regulamento do fundo, apresentado em conjunto com o 

termo da respectiva averbação em cartório de títulos e documentos, comprova a sua efetiva 

constituição. 
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 Sendo assim, se faz despicienda a análise da documentação referida pelo 

RECORRENTE, na medida em que, por meio do conjunto de documentos citado acima, 

referente ao “Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário”, se 

comprovou suficiente e integralmente a exigência de habilitação em questão.  

   

III. CONCLUSÃO 

 

 Pelas razões acima expostas, entende-se que, no tocante às questões técnicas 

analisadas acima, deve ser negado provimento ao recurso formulado pela sociedade 

FINARQ CONSULTORIA EM ARQUITETURA LTDA., mantendo-se a Ata de Julgamento de 

Habilitação nos seus devidos termos. 

 

 



 
 
 

Anexo IV 



Pregão Eletrônico  31/2018

Luiz Henrique Yamashiro Koike  para:
licitacoes@bndes.gov.
br

20/08/2018 12:54

Cc: Leonardo Filipe Arneiro

Histórico: Esta mensagem foi encaminhada.

2 anexos

LA_DE_PRODUTOS_PRE=C7OS_E_PRAZOS_DE?=_  ENTREGA - Fator....xlsxLA_DE_PRODUTOS_PRE=C7OS_E_PRAZOS_DE?=_  ENTREGA - Fator....xlsxProposta Anexo II - UFRJ.pdfProposta Anexo II - UFRJ.pdf

Prezado Senhor Pregoeiro, 

 

Conforme solicitado por vossas senhorias e em obediência ao item 4.13 do Edital, 
encaminhamos anexa a proposta, juntamente com a planilha de preços.

 

Estamos à disposição,

 

Atenciosamente.

Luiz Henrique Yamashiro Koike 

Tel.+55 (11) 3049-9496 / (11) 3127-9550 
Fax.+55 (11) 3049-6084 

R. Dr. Renato Paes de Barros, 1017   

11º e 12º andares - Itaim Bibi 
São Paulo - SP - CEP 04530-001 

fator.com.br 
-------------------------   

P   Evite o desperdício : imprima somente o necessário. 

Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a 
quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você 



não for o destinatário desta mensagem, por favor não divulgue, copie, distribua, examine ou, 
de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido 
esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, promovendo a eliminação 
do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. 
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DECISÃO AARH/SUP Nº 037/2018 SOBRE RECURSO INTERPOSTO NO  

PREGÃO ELETRÔNICO AARH Nº 31/2018 - BNDES 

 

 

 

 

Pelas razões já expostas na Ata de Julgamento de 

Recurso do Pregão Eletrônico AARH nº 31/2018 - 

BNDES, de 01/10/2018, as quais adoto, em sua 

integralidade, na presente Decisão, com base no 

artigo 50, §1º, da Lei nº 9.784/1999, julgo 

improcedente o recurso interposto, pelo Licitante 

FINARQ CONSULTORIA EM ARQUITETURA 

LTDA., contra o julgamento do Pregoeiro, na forma 

§4º, do artigo 48 da Resolução DIR nº 3.085/2016 

(Regulamento de Licitações do Sistema BNDES) e 

do artigo 9º da Resolução DIR nº 3.066/2016 

(Resolução de competências em licitações). 

 

Assim, encaminho, em devolução, o procedimento 

ao AARH/DELIC para que sejam tomadas as 

providências necessárias a fim de dar continuidade 

ao certame. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

Henrique Rogério Lopes Ferreira da Silva 

Superintendente 

Área de Administração e Recursos Humanos 
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