
 

 

À PRESIDENTA DO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª 

REGIÃO E À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

Ref.: Edital da Tomada de Preços nº. 01/2022 

 

 

 

LCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.793.399/0001-29, com sede na 

Rua Padre Francisco Arantes, nº. 74, Vila Paris, Belo Horizonte/MG, neste 

ato representado pelo Diretor Comercial, sr. Leonardo Leite de Azevedo, e 

pelo Diretor de Planejamento, Sr. Gustavo Ribeiro de Azevedo, vem, 

respeitosamente, com fundamento no item 9 do Edital de Abertura, 

interpor RECURSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE EFEITO 

SUSPENSIVO contra a decisão que declarou a sua inabilitação (vide Ata 

de Reunião – 1ª Sessão), nos seguintes termos. 

1. DA INABILITAÇÃO 

Infere-se da ATA DE REUNIÃO que a Recorrente foi inabilitada, em razão do 

suposto descumprimento ao item 3 do inciso 6.3.2 do Edital, nos seguintes 

termos, ipsis litteris: 

“Após a análise da documentação, foi apresentado atestado de capacidade técnica sem 

comprovante de registro no CREA conforme exigido no Inciso 6.3.2, item 3: - Da 

capacidade técnico profissional – do edital. A licitante Mayra Vieira Gomes de Lima 

– CPF 082.531.396-16, alega não ter sido especificado em edital o título do documento 

que comprove tal registro (CAT – Certidão de Acervo Técnico). Entretanto, foi 

verificado que este é o único documento que comprova o registro do atestado.  Sendo 

assim foi considerada inabilitada”. 



 

 

Com a devida vênia, a decisão deve ser revista, em razão de violação ao 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que o edital 

não exigiu a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, tendo exigido apenas à 

apresentação do ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, devidamente 

registrado no CREA. 

2. DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA INABILITAÇÃO 

Sabe-se que as licitações são regidas pelo princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório. Nesse sentido, a referida norma, prevista no art. 

41, caput, da Lei nº. 8.666/93, impede que a Administração Pública se afaste 

das normas estabelecidas no instrumento convocatório, sob pena de 

nulidade dos atos praticados. 

No presente caso, da leitura do edital, destacando o item III do inciso 6.3.2, 

vê-se que a exigência é de apresentação somente do ATESTADO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA, devidamente registrado no CREA:  

 

Veja-se  que, no ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA apresentado, consta 

expressamente o registro  no CREA/MG: 



 

 

 

Isto posto, não resta dúvida que a documentação exigida atende 

expressamente as exigências do edital. Logo, a motivação apresentada para 

inabilitação é nula, o que acarreta a nulidade do próprio ato 

administrativo. 

Nesse sentido, data vênia, o fundamento de que não foi apresentada a 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) é absolutamente descabido e não 

encontra respaldo no instrumento convocatório.  

Frisa-se que a norma editalícia se refere tão somente ao ATESTADO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA e não faz qualquer menção à CERTIDÃO DE 

ACERVO TÉCNICO: 

 



 

 

Desse modo, deve a Administração Pública ater-se fielmente ao 

instrumento convocatório, sem margem a interpretações extensivas sobre 

sua aplicabilidade.  

Em outras palavras, se o edital não consignou expressamente a 

necessidade de entrega da CAT, não pode a Comissão Licitante inovar na 

regra, sob pena de inovação indevida no regramento do certame, que 

comprometeria sua vinculatividade, objetividade e isonomia (art. 3º da Lei 

nº. 8.666/93). 

3. PEDIDO 

Ante todo o exposto, requer-se que o presente recurso seja recebido no seu 

efeito suspensivo, nos termos do item 9.4 do Edital de Abertura, para 

reformar a decisão que inabilitou a recorrente, declarando o seu direito de 

prosseguir no certame. 

 

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2022 

 

 

LCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. 
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