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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 da
etapa de análise e julgamento das propostas comerciais, 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 alegação de violação ao edital quando da análise e julgamento da proposta comercial da
empresa INFORREDE - CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMÁTICA LTDA

 

Em seu primeiro ponto, a recorrente informa que a Comissão de Licitação deveria ter realizado a
desclassificação da proposta da licitante INFORREDE - CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMÁTICA
LTDA, considerando a impossibilidade de redução de preço do item 1.21.2.2 constante na proposta
comercial.

 

Conforme consta na alínea "b" do item 7.3. do Edital e apresentado pela recorrente, consta a informação
de que serão desclassificadas as propostas que apresentem valores unitários superiores aos que
constaram na Planilha Orçamentária (Anexo V, item A do Edital), conforme pode ser verificado no trecho
abaixo:

 
[...]
 

7.3 Serão desclassificadas as propostas que:
 
[...]

 
b) Que apresentarem VALORES UNITÁRIOS acima dos respec�vos valores unitários constantes da
Planilha Orçamentária, parte integrante deste Edital, ANEXO V, item A;
 

[...]

 

No entanto, pontua-se que a única empresa que se encontrava habilitada para par�cipação da etapa da
abertura dos envelopes das propostas comerciais na segunda sessão da Tomada de Preços nº 01/2022, e
cuja proposta comercial foi aberta, foi a empresa INFORREDE - CABEAMENTO ESTRUTURADO E
INFORMÁTICA LTDA. Dessa forma, ocorrendo a desclassificação da referida empresa na etapa de



propostas comerciais, estar-se-ia diante de licitação sem proposta classificada. Nessa hipótese, recorre-se
ao parágrafo 3º do ar�go 48 da Lei 8666/93, o qual segue abaixo:

 
"§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste ar�go, facultada, no
caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis."
 

O parágrafo é claro quanto a possibilidade da administração fixar prazo para apresentação, por parte dos
licitantes, em caso de todas as propostas desclassificadas, de propostas escoimadas das causas referidas
no ar�go 48, o qual possui a alínea I copiada abaixo:

 
"I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;"

 

A Comissão de Licitação fez constar na ata da segunda sessão que, considerando que a proposta da
INFORREDE - CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMÁTICA LTDA era a única para análise na fase de
proposta comercial, tendo em vista ter sido a única empresa habilitada,  seria realizado contato para
verificar o ajuste do valor do item 1.21.2.2 por parte da licitante, até no máximo àquele constante na
Planilha Orçamentária Es�ma�va de Custos - Anexo V - Item A. O parágrafo § 3º menciona a possibilidade
da fixação de prazo de oito dias úteis para apresentação de nova proposta, porém, em contato com a
licitante INFORREDE - CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMÁTICA LTDA às 12:09 do dia 02/12/2022,
esta indicou que a possibilidade de ajuste da proposta poderia ser realizada em período curto de tempo,
a qual foi ajustada e enviada via e-mail para a Comissão de Licitação às 13:08 do mesmo dia 02/12/2022.

 

Dessa forma, percebe-se que não houve transgressão ao Edital da licitação e à Lei 8666/93, conforme
jus�fica�vas apontadas acima.

 

Quanto a este ponto, a Comissão de Licitação se manifesta pelo indeferimento da solicitação de anulação
do julgamento que declarou como vencedora do certame a empresa INFORREDE - CABEAMENTO
ESTRUTURADO E INFORMÁTICA LTDA.

 

I.II - Quanto à alegação de quebra de isonomia em tratamento desigual quando da etapa de habilitação

 

Em seu segundo ponto, a recorrente novamente argumenta sobre a sua inabilitação, a qual foi tema do
recurso apresentado à fase de habilitação e o qual foi indeferido pela Comissão de Licitação e pela
Presidência do CRN9.

 

Quanto ao argumento sobre a revalidação da cer�dão nega�va de débitos trabalhista conforme constou
na ata da primeira sessão, a mencionada cer�dão foi apresentada quando do cadastramento da empresa
INFORREDE - CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMÁTICA LTDA e consequente emissão de Cer�ficado
de Registro Cadastral. A Comissão de Licitação, considerando o vencimento dessa cer�dão apresentada
no cadastramento, procedeu, em sessão, à revalidação por meio de sí�o eletrônico oficial do Tribunal
Superior do Trabalho - TST. Ressalta-se mais uma vez que se tratou de documento que já havia sido
apresentado pela licitante quando do cadastramento. Situação diversa do caso da recorrente,
considerando que este documento não se tratou de documento passível de apresentação anterior em
sede de cadastramento, considerando os documentos arrolados no item 5.4.1 do Edital, e, quando do



momento da sessão, a recorrente apresentou documento em seu envelope de habilitação, o qual constou
na ata da primeira sessão, sem  nenhuma menção, selo ou similar referente ao registro no CREA e não
acompanhado da Cer�dão de Acervo Técnico - CAT. A Comissão de Licitação, após deliberação, tomou a
decisão de inabilitar a recorrente LCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA pela falta de documento
dentro do envelope, o qual precisa ser apresentado na data da abertura do envelope de habilitação.

 

Reforça-se que, na resposta elaborada pela Comissão de Licitação indeferindo o recurso sobre a
inabilitação da recorrente na fase de habilitação, constaram as explicações sobre a inabilitação.

 

Importante mencionar ainda que, conforme alínea "j" do item 6.3.2. do Edital, é facultada à Comissão de
Licitação, a revalidação dos documentos de regularidade fiscal emi�dos por sites oficiais. Os documentos
de regularidade fiscal constam arrolados abaixo:

 
[...]
 

5.4.1.1 REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da Licitante;

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da Licitante;
d) Cer�dão Nega�va de Débitos rela�vos aos Tributos Federais e à dívida a�va da União;
e) Prova de Regularidade rela�va ao FGTS;

f) Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas.
 
[...]

 

Apenas a �tulo de esclarecimento, é importante mencionar que o e-mail anexado pela recorrente na
página 5 da peça recursal se trata de e-mail encaminhado após o prazo de recurso e após a apresentação
de contrarrazões pela empresa INFORREDE - CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMÁTICA LTDA.
Seguem abaixo as datas para melhor detalhamento.

 

Prazo para recurso em relação à fase de habilitação: 17/11/2022;

Data de apresentação de recurso pela recorrente LCA: 10/11/2022;

Prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso apresentado à fase de habilitação:
25/11/2022;

Data de apresentação de contrarrazões pela empresa Inforrede: 23/11/2022;

Data da publicação no site do CRN9 das contrarrazões da empresa Inforrede: 29/11/2022;

Data de recebimento do e-mail constante no recurso apresentado pela empresa LCA em relação à
fase das propostas comerciais: 29/11/2022.

 

Ou seja, apesar de, no recurso, constar os dizeres  "... conforme esclarecido por e-mail, na etapa recursal:
..." , o e-mail foi encaminhada após o prazo de apresentação do recurso em relação à fase de habilitação
e após a publicação das contrarrazões. Não obstante, a Comissão de Licitação reforça a informação de



que o documento deveria ter constado no envelope quando da fase de habilitação e por isso se
posicionou pela inabilitação da licitante.

 

No e-mail o qual foi enviado o recurso em relação à fase de análise e julgamento das propostas
comerciais, a recorrente incluiu a Cer�dão Posi�va com Efeitos de Nega�va de Débitos Rela�vos aos
Tributos Federais e à Dívida A�va da União com data de emissão em 07/12/2022 e data de vencimento
em 05/06/2023 e o Atestado de Capacidade Técnica acompanhado da Cer�dão de Acervo Técnico - CAT.
Pontua-se ainda que a recorrente menciona que a Comissão de Licitação deveria ter feito a revalidação
da Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União na primeira
sessão de habilitação da licitação.

 

Na resposta ao recurso da recorrente LCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA referente à fase de
habilitação, foi informado que a Comissão de Licitação não procedeu com tenta�va de revalidação desse
documento, considerando que a empresa já havia sido inabilitada em virtude da não apresentação do
Atestado de Capacidade Técnica não registrado no CREA. Não obstante, consta na mesma resposta ao
recurso da Comissão de Licitação que, considerando a apresentação do fato nas contrarrazões ao recurso
pela empresa INFORREDE - CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMÁTICA LTDA, foi realizada consulta
em 29/11/2022, da Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União
no site da Receita Federal e o site não retornou com a cer�dão e em consulta à Declaração do SICAF da
recorrente no site de Compras Governamentais do Governo Federal, quanto ao 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). Ressalta-se que essas considerações e imagens anexas já constaram na resposta ao recurso da
sessão de habilitação.

 

Em seu recurso, a recorrente não informou que, à data da primeira sessão da licitação, 09/11/2022,
possuía a cer�dão válida, apresentando no recurso as cer�dões elaboradas em data posterior. Cabe
ressaltar que a Comissão de Licitação incluiu as ponderações sobre a cer�dão na resposta ao recurso,
considerando a apresentação dos fatos nas contrarrazões e considerando as consultas realizadas pela
Comissão. Porém, é importante mencionar que a empresa já havia sido inabilitada em virtude da não
apresentação do Atestado de Capacidade Técnica sem registro no CREA conforme constou na resposta ao
recurso e considerando ainda que o recurso que foi indeferido.

 

Quanto a este ponto, a Comissão de Licitação se manifesta pelo indeferimento da solicitação e pela
manutenção da inabilitação da recorrente LCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

 

II - Conclusão:

 

Considerando os fatos expostos no presente documento, a Comissão de Licitação se manifesta pelo
indeferimento do recurso da recorrente LCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA em relação à fase de
análise e julgamento das propostas comerciais, mantendo a decisão de inabilitação da recorrente e
mantendo a decisão pela declaração da empresa INFORREDE - CABEAMENTO ESTRUTURADO E
INFORMÁTICA LTDA como vencedora do certame.

 

Comissão de Licitação
 
 



 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Clarissa Sarah Amador San�ago, Membro da Comissão,
em 20/12/2022, às 17:57, 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 Lucas Henrique de Assis, Membro da Comissão, em
20/12/2022, às 18:24, 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
22/12/2022, às 17:40, 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 0979761 e
o código CRC D6C79546.

Referência: Processo nº 09099.000009/2022-67 SEI nº 0979761
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