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CRN9 - LICITAÇÃO - RESPOSTA AO RECURSO - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

Recorrente: LCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

 
Após análise do recurso apresentado pela empresa LCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA em face de inabilitação na primeira sessão da licitação ocorrida em
09/11/2022, contrarrazões apresentadas pela empresa INFORREDE - CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMÁTICA LTDA, e, sendo o mesmo tempes�vo, encaminha-se abaixo o retorno:
 
I - Relato:
 
I.I - Quanto à solicitação de revisão da inabilitação presente no recurso da LCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA:
 
No recurso, a licitante alega que a Comissão de Licitação a inabilitou pela não apresentação da Cer�dão de Acervo Técnico (CAT), sendo que o edital apenas exigiu a apresentação de
atestado de responsabilidade técnica registrado no CREA. Ocorre que, o Atestado apresentado no envelope de habilitação pela recorrente não possui nenhum registro no CREA, conforme
pode ser verificado nos anexos à ata da primeira sessão. Além disso, a �tulo de exemplo, no rodapé de uma Cer�dão de Acervo Técnico apresentada pela licitante ETERA, existe o
seguinte texto: "A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprove o registro do atestado no CREA." Considerando a não comprovação de registro, a Comissão de
Licitação optou pela inabilitação LCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, por descumprimento do item III, d, 6.3.2 do edital.
 
Ou seja, além de não apresentar a Cer�dão de Acervo Técnico (CAT), documento que comprova o registro do atestado no CREA, no corpo do Atestado que estava dentro do envelope de
habilitação não exis�a nenhuma menção, selo ou similar referente ao registro no CREA.
 
No recurso, a recorrente apresentou uma imagem com destaque em vermelho que seria a informação do registro do Atestado no CREA. Porém, esse não foi o documento apresentado no
envelope de habilitação, conforme constam nos anexos da ata da sessão.
 
Vale mencionar ainda a seguinte passagem do item III, d, 6.3.2 do edital:
 
(...)
Entende-se para fins deste Edital, como pertencente à Equipe Técnica, e como comprovação de vinculação do profissional detentor de acervo técnico, o atendimento aos seguintes
requisitos:
(...)
 
Ressaltamos ainda que, apesar da alegação da representante da recorrente na sessão da licitação de que o edital não foi claro quanto ao documento a ser apresentado, as outras duas
empresas que par�cipam da licitação (ETERA CONSTRUÇÕES E ISOLAMENTOS e INFORREDE - CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMÁTICA LTDA) encaminharam os atestados
registrados no CREA e acompanhados da Cer�dão de Acervo Técnico (CAT), conforme pode ser visto nos anexos da ata da sessão.
 
Cabe ainda ressaltar que a recorrente não encaminhou, em período anterior à sessão da licitação, solicitações de esclarecimento para a Comissão de Licitação.
 
No entendimento da Comissão de Licitação, o edital é claro quanto à exigência de atestado(s) , expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no
CREA. Houve a apresentação de um atestado, porém sem registro no CREA. Dessa forma, mantém-se a decisão de indeferimento quanto a este ponto.
 
I.II. Quanto à informação, trazida em Contrarrazões pela licitante INFORREDE - CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMÁTICA LTDA, referente a Cer�dão Nega�va de Débitos
Rela�vos aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União vencida apresentada pela LCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA:
 
Relatou-se que a Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União da recorrente (LCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA) apresentada no dia da
sessão estava vencida. Em consulta aos anexos da ata da sessão, mais especificamente na Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornedores - SICAF, constatamos que a
mencionada cer�dão venceu no dia 08/11/2022, ou seja, um dia antes da sessão da licitação. No envelope da habilitação, não foi apresentada a referida cer�dão com data de vencimento
atualizada, sendo apenas apresentada a cer�dão com vencimento em 08/11/2022. Considerando a inabilitação em virtude do Atestado de Capacidade Técnica não registrado no CREA, a
Comissão de Licitação não procedeu com a tenta�va de revalidação da cer�dão no site da Receita Federal no decorrer da sessão.
 
Não obstante, foi feita tenta�va, em 29/11/2022, de emissão da Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União no site da Receita Federal, porém
sem sucesso, conforme anexo I da presente resposta ao recurso. Além disso, em consulta à Declaração do SICAF da empresa no site de Compras Governamentais do Governo Federal,
realizada em 29/11/2022, no item "III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal", consta os dizeres "Sem Informação" na regularidade perante à Receita Federal e PGFN (que é a cer�dão
nega�va dos débitos rela�vos aos tributos federais e à dívida a�va da União), conforme pode ser verificado no anexo II da presente resposta ao recurso.
 
II - Conclusão:
 
Diante disso, a Comissão de Licitação decide pelo não provimento do recurso e manutenção da decisão da inabilitação da empresa LCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, bem como
pelo prosseguimento do processo licitatório, conforme determina o Edital.
 

ANEXO I



ANEXO II

 
Atenciosamente,
Comissão de Licitação



Documento assinado eletronicamente por Lucas Henrique de Assis, Membro da Comissão, em 30/11/2022, às 18:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no §2º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Poliane Meneses Pereira, Membro da Comissão, em 01/12/2022, às 08:40, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no §2º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Clarissa Sarah Amador San�ago, Membro da Comissão, em 01/12/2022, às 09:39, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no §2º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0958802 e o código CRC 74439C86.

Referência: Processo nº 09099.000009/2022-67 SEI nº 0958802
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