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À  

PRESIDENTA DO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO  

 

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

PROCESSO N.º 09099.000009/2022-67 

 

OBJETO: “Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para 

reforma da sede do CRN9 em Belo Horizonte conforme projetos e especificações nos 

anexos deste Edital”. 

INFORREDE CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMATICA LTDA. - pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, à Rua: Henrique 

Cabral, N.º: 806 – Bairro: São Luiz, CEP: 31270-760, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 

06.994.907/0001-08, neste ato representada por seu sócio Ronan Honório de Oliveira e 

Silva, vem respeitosamente à presença de V. Sa., tempestivamente com fundamento no 

item 9.1 e seguintes do Edital de Licitação, e ainda em consonância com o §3º do art. 109 

da Lei 8.666/93, apresentar contrarrazões ao recurso administrativo interposto pela 

Licitante LCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ 05.793.399/0001-29, contra 

o ato de julgamento da proposta vencedora, pelas razões de fato e de direito que passa a 

expor:  

CONTRARRAZÕES RECURSAIS: 

Inicialmente, é de se assinalar que as presentes contrarrazões ao recurso são 

tempestivas. 

Em que pese o respeito pelo entendimento apontado nas razões recursais, temos 

que os argumentos que fundamentam a pretensão da Recorrente não devem e não 

podem ser acolhidos. 

Isso porque os fundamentos utilizados para sustentar sua irresignação estão em 

flagrante descompasso com legislação de regência e com o Edital de Licitação, que 

trazem em sua normativa as diretrizes a serem seguidas pela Administração e Licitantes. 

Além disso, novamente renova pretensão contrária à norma legal a todos impostas 

e ao próprio Edital de Licitação, os quais dispõem acerca da forma e dos prazos para 
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apresentação dos documentos de habilitação, assim como destaca aqueles passíveis de 

serem revalidados no ato da sessão, conforme disposto no item “J” do item 5 do Edital. 

Por fim, novamente se faz necessário frisar a d. Comissão de Licitação que a tese 

recursal é diametralmente contrária ao entendimento atual acerca do julgamento das 

propostas, além do que se apresenta frágil, na medida em que novamente altera a 

realidade dos fatos, com o fim único de confundir esta d. Comissão, de modo a alcançar 

resultado diverso daquele proclamado pela ilustre Comissão de Licitação, como será 

demonstrado nestas contrarrazões e comprovado documentalmente. 

I - DOS FATOS E DO DIREITO 

Em breve resumo trata-se de licitação na modalidade Tomada de preços nº 

01/2022, levada a efeito pelo Conselho Regional de Nutrição da 9ª Região Minas, tendo 

como Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para reforma 

da sede do CRN9 em Belo Horizonte conforme projetos e especificações nos anexos 

deste Edital. 

De acordo com a ata de reunião – 2ª sessão, a d. Comissão de Licitação requereu 

à Licitante vencedora o ajuste do valor de um dos itens da proposta ao valor da planilha 

orçamentária. 

Por discordar do procedimento adotado pela Comissão de Licitação a empresa 

LCA Engenharia e Arquitetura Ltda. interpôs recurso administrativo alegando ter a 

comissão de licitação se afastado das normas que regem a licitação, infringindo o 

princípio da vinculação ao edital. 

Em um segundo momento, traz questão já discutida em recurso pretérito, alegando 

ter a Comissão de Licitação infringido o princípio da isonomia, na medida em que permitiu 

a Licitante vencedora do Certame revalidar sua CND de dívidas trabalhistas, o que não foi 

observado em relação à recorrente, na medida em que não lhe foi concedido prazo para 

regularizar a CND de débitos federais e prazo para apresentar o atestado de capacidade 

técnica com o registro no CREA. 

Ocorre que os fundamentos do recurso são totalmente divorciados dos fatos e 

argumentos constantes na Ata da Reunião de abertura dos envelopes de habilitação, 

assim como do 1º recurso e documentação apresentada naquela oportunidade. 
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Preclara julgadora, a empresa recorrente apresentou a Comissão de Licitação, na 

fase de habilitação, atestado de capacidade técnica em cópia simples, sem 
autenticação e sem nenhum registro do documento junto ao CREA. 

Quando interposto o 1º recurso citou outro documento, sem, contudo, apresentá-lo 

no processo e agora em sede de novo recurso apresenta o terceiro documento. 

Agora em fase de recurso contra ato de julgamento de proposta afirma ter 

apresentado atestado de capacidade técnica registrado junto ao CREA, o que vai de 

encontro a própria irresignação da recorrente, na pessoa de sua Procuradora, a Sra. 

Mayara Vieira Gomes de Lima, que fez as seguintes considerações: 

 

 

 

Conforme pode se inferir da argumentação da Recorrente no ato da inabilitação, o 

atestado apresentado à Comissão de Licitação não é o mesmo ora anexado com o 

presente Recurso administrativo, tratando-se de verdadeira inovação, ficando 

evidenciado, portanto, que a Licitante altera a verdade dos fatos e contradiz seus próprios 

argumentos, que se fez constar na ata da 1ª sessão para justificar o porquê da 

apresentação de cópia do atestado de capacidade técnica sem o registro no CREA e sem 

autenticação ou original para fins de autenticação pela Comissão de Licitação. 

Por fim, e não menos importante, deve ser levado em consideração no julgamento 

do presente recurso, que a recorrente na data da abertura do envelope de habilitação até 

a data em que apresentou o 1º recurso estava com a CND Federal vencida, não sendo 

possível regularizar no ato da sessão, conforme faculta o Edital de Licitação, fato que 

afasta a tese de tratamento diferenciado, posto que a CND ora juntada tem como data de 

expedição 07/12/2022, portanto, extemporânea. 
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Desta forma, temos que a decisão que declarou a recorrida como vencedora do 

certame foi acertada e se mostra perfeitamente adequada, além do que visa resguardar o 

interesse público da Administração ao buscar assegurar a contratação da proposta mais 

vantajosa do ponto de vista técnico e econômico, o que torna a decisão irretocável, 

impassível de qualquer espécie de revisão, devendo ser mantida por seus próprios 

fundamentos. 

De modo a viabilizar maior clareza e entendimento, a Recorrida rebaterá os 

argumentos recursais ponto a ponto, de modo que não restem dúvidas acerca do acerto 

da decisão que declarou a Recorrida vencedora do certame. 

1º Ponto Recursal: INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÂO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 Argumenta a Recorrente não ser possível admitir o ajuste de proposta na 

modalidade tomada de preços, por inexistir previsão legal, motivo pelo qual, entende a 

Recorrente, que o julgamento da proposta desafia a declaração de nulidade do certame  

 Todavia, em que pese o respeito pelos fundamentos da Recorrente, razão não lhe 

assiste. 

 Isso porque, de forma diametralmente contrária à argumentação da recorrente, o 

Edital de licitação, no item 6.4, mais precisamente em seu subitem “I” da letra “c” do 

edital, traz em seu conteúdo normativo, de forma expressa, a autorização para que a 

Comissão de Licitação, posa fazer as correções necessárias para corrigir e refazer os 

cálculos da proposta, caso necessário.  

 De igual modo, a Lei 8.666/93 ao tratar da mesma questão faculta à Comissão de 

Licitação, desde que previsto no edital, a possibilidade da Comissão fazer acertos nas 

propostas, de modo a adequá-las ao valor global da licitação. 

 Isso porque o artigo 48 da Lei 8.666/93, ao tratar das hipóteses de desclassificação 

de propostas, dispõe em seu inciso II, que serão desclassificadas as propostas com valor 
global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, o 

que não é o caso da licitação em comento. 

 Ora, a proposta apresentada pela recorrida tem seu valor global inferior ao valor 

global estabelecido pela Administração Pública. 

Desta forma, tem-se que da interpretação do disposto no inciso II do artigo 48 em 

conjunto com o disposto no subitem “I” da letra “c” do item 6.4, é possível concluir pela 
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legalidade do ajuste da proposta de preço apresentada pela recorrida, uma vez que estar-

se-á com essa conduta resguardando o interesse público da Administração, ao assegurar 

a contratação da proposta mais vantajosa. 

Imperioso ressaltar, por ser de extrema importância, que o ajuste realizado na 

proposta implicou em redução do valor global incialmente proposto, o que inclusive é 

decorrente da vinculação da licitante ao edital, uma vez que está obrigada a executar os 

serviços pelo valor unitário previsto para o item, sem que tenha direito a qualquer espécie 

de indenização, conforme disposto no item II da letra “n” do subitem 6.4.2 do Edital. . 

Necessário frisar que a recorrida não obteve nenhuma vantagem em virtude do 

ajuste realizado em sua proposta comercial, e nem tampouco os demais licitantes foram 

prejudicados, na medida em que foram inabilitadas por outras irregularidades na fase de 

habilitação, 

Importante salientar, que em casos análogos ao ora tratado, o Supremo Tribunal 

Federal -STF reformou a decisão que desclassificou licitante que cometeu equívocos 

materiais em planilha de composição de custo e descrição de materiais, nos seguintes 

termos: 

“LICITAÇÃO: IRREGULARIDADE FORMAL NA PROPOSTA VENCEDORA 

QUE, POR SUA IRRELEVÂNCIA, NÃO GERA NULIDADE - Se a 
irregularidade praticada pela licitante vencedora a ela não trouxe 
vantagem, nem implicou em desvantagem para as demais participantes, 
não resultando assim em ofensa à igualdade, se o vício apontado não 

interfere no julgamento objetivo da proposta, e se não se vislumbra ofensa aos 

demais princípios exigíveis na atuação da Administração Pública, correta é a 
adjudicação do objeto da licitação à licitante que ofereceu a proposta 
mais vantajosa, em prestigio do interesse público, escopo da atividade 
administrativa.” ." (RMS 23714, RELATOR(A): MIN. SEPÚLVEDA 

PERTENCE, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 05/09/2000, DJ 13-10-2000). 

Ante às ponderações acima transcritas, nota-se que a Licitante cometeu erro de 

preenchimento de planilha, incapaz de alterar a essência da licitação ou mesmo de alterar 

o valor global imposto pelo Edital. 
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Sendo assim, restou configurando erro formal, cujo saneamento não implica em 

alteração da substancia da proposta da licitante e também não acarretará em alteração do 

objeto e nem tampouco em majoração do valor do preço ofertado, antes pelo contrário, 

preço global incialmente ofertado foi reduzido, fato que atesta a ausência de qualquer 

espécie de vantagem para a licitante vencedora do certame. 

A vista do exposto, entende a recorrida que a decisão da Comissão de Licitação foi 

acertada e tem por objetivo resguardar o interesse público com a garantia da escolha da 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

Por tais, razões, pugna a Recorrida para que seja negado provimento ao recurso 

interposto pela Recorrente, posto, que a decisão que declarou a recorrida vencedora do 

certame foi proferida e estrita conformidade com o Edital e com a Lei 8.666/93, 

inexistindo, portanto, qualquer vício que possa macular a r. decisão, devendo ser mantida 

por seus próprios fundamentos.  

2º Ponto Recursal: Inexistência de tratamento desigual – Isonomia devidamente 
observada: 

Em que pese os argumentos da Recorrente, a tese de tratamento desigual entre as 

licitantes não merece prosperar. 

Ora, a recorrente mais uma vez falta com o dever de lealdade e boa-fé 

processuais, o que também se aplica no processo administrativo. 

Todas as partes que por alguma forma participe do processo deve ser leal e 

deduzir pretensão com observando da boa-fé. 

Note, que a recorrente afirma de forma leviana ter a Comissão de Licitação 

admitido a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas da recorrida de 

forma extemporânea, o que é uma inverdade. 

O edital de licitação, no subitem “J” do item 6.3 que traz os regramentos acerca da 

habilitação dos licitantes, dispõe que “em casos de documentos de regularidade fiscal, 

emitidos por sites oficiais, poderão ser revalidados no ato da sessão, nos seguintes 

termos: 

“j) Em casos excepcionais e a critério da CL, documentos de regularidade 

fiscal, emiti dos por sites oficiais, poderão ser revalidados no ato da sessão”. 
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Sendo assim, é meridianamente claro que a revalidação da CND trabalhista da 

recorrida, no ato da sessão, tem amparo no edital de licitação e na Lei de licitações, 

sendo direito de todo e qualquer licitante, inexistindo, portanto, o alegado 
tratamento desigual. 

Por outro lado, a bem da verdade, a Recorrente, no ato da 1ª sessão, não 

apresentou certidão negativa de débitos federais, e nem tampouco se utilizou da 

faculdade prevista no edital para revalidar a CND no ato da sessão. 

Isso porque ao tempo da realização da 1ª sessão do certamente, na data de 

abertura dos envelopes de habilitação, a Recorrente estava com a certidão negativa de 

débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da União com data de validade 

vencida, sem que lhe fosse possível emitir outra certidão pelo site em virtude da 

existência de débitos contra de responsabilidade da recorrente, conforme por ser atestado 

pela tela abaixo, extraída do site da Receita Federal do Brasil na data de protocolo das 

contrarrazões ao 1º recurso administrativo interposto pela recorrente: 

 

Sendo assim, a alegação de tratamento desigual é totalmente descabida, uma vez 

que o Edital facultou a todos os licitantes a possibilidade de revalidação dos documentos 

de regularidade fiscal no ato da sessão, o que não foi observado pela Recorrente por ter 

débitos em aberto junto à Receita Federal. 
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Importante destacar que essa condição persistiu até 07/12/2022, data em que a 

Recorrente conseguiu emitir a certidão positiva com efeito de negativa, ou seja, após 

obter parcelamento de seu débito junto à Receita Federal do Brasil, passados mais de 01 

(um) mês da data de realização do certame. 

Portanto, resta demonstrada de forma clara e cristalina que a Comissão de 

Licitação observou de forma irrestrita, assim como aplicou corretamente o princípio da 

isonomia, inexistindo qualquer espécie de tratamento diferenciado em relação a qualquer 

um dos licitantes. 

Desta feita, espera e confia a recorrida na improcedência total da pretensão 

recursal, eis que calcada em questão de fato inexistente. 

2º Ponto Recursal: Do atestado de capacidade técnica 

Aqui uma vez mais insiste a recorrente em afirmar ter apresentado atestado de 

capacidade técnica válido e na forma exigida pelo Edital de licitação e pela Lei de 

regência na 1ª sessão. 

Todavia, reitera a recorrida que a assertiva da recorrente, no sentido de que o 

atestado de capacidade técnica apresentado, por ocasião da habilitação, atende o Edital, 

não se sustenta.  

Isso porque o documento anexado à ata da reunião – 1ª sessão, revela que o 

atestado de capacidade técnica anexado e rubricado por todos os licitantes e membros da 

Comissão de Licitação, trata-se de uma cópia xerox simples e sem qualquer selo do 

CREA/MG, não sendo possível sequer atestar tratar-se de um documento legitimo. 

Além disso, necessário ponderar à Comissão de Licitação que o documento que 

serviu para fundamentar as razões do 1º recurso e o apresentado para fundamentar a 

presente tese recursal não é o mesmo documento apresentado na data de abertura dos 

envelopes de habilitação, o que revela novamente estar a recorrente alterando a realidade 

dos fatos, o que é inadmissível no processo. 

Ora, como pode a Recorrente afirmar que sua preposta tenha apresentado o 

atestado de capacidade técnica válido, pelo celular, quando a própria preposta, ao 

manifestar na ata da 1ª sessão, traz fundamentos e justificativas diametralmente 

contrarias com vista a afastar a exigência, fazendo considerações no sentido de que o 
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edital não especifica qual o título do documento que comprove o registro no CREA? As 

teses e argumentos são diametralmente contrárias e colidentes, o que não se sustenta. 

Portanto, o documento apresentado e que serve de fundamento para amparar a 

tese recursal não se mostra hábil para alterar a decisão da Comissão de Licitação, a qual 

deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

Isto posto, ante as razões e fundamentos ora apresentados confia a Recorrida e 

espera que esta digna Comissão de Licitação mantenha o ato que declarou a Recorrida 

vencedora do certame e julgue totalmente improcedente os pedidos apresentados pela 

Recorrente em seu recurso administrativo, uma vez que a decisão foi proferida com base 

na mais balizada jurisprudência e entendimento doutrinário, inexistindo, portanto, qualquer 

vício que possa macular a r. decisão. 

Demais, disso, importante destacar que a decisão que declarou a recorrida 

vencedora do certame é justa, firme e valiosa, não merecendo qualquer reforma ou 

reparo, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por direito e justiça! 

 

Atenciosamente, 

Pede e espera deferimento. 

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2022. 

 

 

Assinatura: __________________________________________________________ 

INFORREDE CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMATICA EIRELI - EPP 

 CNPJ: 06.994.907/0001-08 

Representante legal: RONAN HONÓRIO DE OLIVEIRA E SILVA 
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