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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, 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, haja vista que sustentada em flagrante alteração da realidade fática 

constante da Ata de Reunião - 1ª Sessão e do documento apresentado no ato da abertura 

dos envelopes de habilitação, o que revela uma conduta contrária ao dever de lealdade e 

boa-fé, a que todos estão obrigados legalmente. 
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Além disso, pretensão contraria norma legal a todos impostas e o próprio Edital de 

Licitação, que dispõe acerca da forma e do prazo para apresentação dos documentos de 

habilitação, destacando aqueles passíveis de serem revalidados, não sendo o atestado 
de capacidade técnica previsto neste rol, que é taxativo. 

 

Além disso, imperioso frisar a d. Comissão de Licitação que a tese recursal é 

diametralmente contrária ao entendimento atual acerca do julgamento das propostas, 

além do se apresenta frágil, na medida em que altera a verdade dos fatos, com o fim 

único de confundir esta d. Comissão, de modo a alcançar resultado diverso daquela 

proclamado pelo ilustre pregoeiro, 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 – 1ª sessão, a empresa recorrente – LCA 

Engenharia e Arquitetura Ltda. foi inabilitada por ter apresentado atestado de capacidade 

técnica sem registro no CREA, conforme exigência do Edital, momento em que a 
representante legal da empresa no ato do certame argumentou que o Edital não 
especificou o título do documento que comprove tal registro (CAT - Certidão de 
Acervo Técnico). 

 

Contra o ato que declarou a recorrente inabilitada para a próxima fase da licitação 

houve a interposição de recurso administrativo, pela empresa LCA ENGENHARIA E 
ARQUITETURA LTDA. 

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

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

 

Todavia, agora, em fase de recurso, 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: 

 

“Contudo, não há nas razões recursais elementos de fato ou de direito capazes de 

demostrar que o ato que declarou a Recorrida vencedora padeça de qualquer 

irregularidade ou ainda que tal conduta possa comprometer a execução do objeto licitado, 

dado que do ponto de vista da habilitação quanto técnico resta totalmente descabida a 

fundamentação das razões recursais apresentadas pela Recorrente. 

 

 
 

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

atestado apresentado à Comissão de Licitação não é o mesmo citado no Recurso 

administrativo, ficando evidenciado, portanto, que a Licitante altera a verdade dos fatos e 

contradiz, inclusive, seus próprios argumentos, que se fez constar na ata de reunião para 

justificar o porquê da apresentação do atestado de capacidade técnica sem o registro no 

CREA. 

  

Demais disso, imperioso frisar que além do atestado de capacidade técnica 

apresentado pela recorrente não estar registrado no CREA, o mesmo foi apresentado em 

cópia simples, sem autenticação e sem que fosse apresentado seu original para 
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autenticação pela Comissão de Licitação, o que também contraria o Edital e autoriza a 

inabilitação da Recorrente. 

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 

estava com a CND Federal vencida, o que ainda permanece, uma vez que não é possível 

emiti-la pelo site da Receita Federal, o que pode ser comprovado por esta d. Comissão de 

Licitação. 

Desta forma, temos que a decisão que inabilitou a empresa recorrente foi acertada 

e se mostra perfeitamente adequada e resguarda o interesse público da Administração de 

contratar a 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 inabilitou a Recorrente. 

1º Ponto Recursal: Não comprovação da capacidade técnica – Atestado de 
capacidade técnica que não atende ao Edital e a Lei de Licitações: 

Em que pese os argumentos da Recorrente, temos que a decisão que declarou a 

recorrente inabilitada não merece qualquer reparo por estar em consonância com a mais 

balizada Jurisprudência do país. 

Sendo assim, imperioso que a Administração analise a documentação inerente à 

qualificação técnico profissional de acordo com o Edital e com a legislação pertinente, no 

caso a Lei 8.666/93, tal qual previsto no Edital de licitações que assim dispõe no seu 

preâmbulo: 
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Desta feita, partindo da premissa de que a licitação em comento segue os 

parâmetros e previsões da Lei 8.666/93 e os termos do Edital, constatou-se que o 

Atestado de Capacidade técnica efetivamente apresentado à Comissão de Licitação não 

atende as exigências do Edital e da Lei 8.666/93. 

Ora, o §3º do artigo 30 da Lei 8.666/93, dispõe, de forma expressa, que quando a 

licitação tiver por objeto obras ou serviços, a comprovação da aptidão para desempenho 

de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação se dará por meio de 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes. 

Assim, o argumento da Recorrente de que a Administração tenha deixado de 

observar a vinculação ao Edital cai por terra, na medida em que a Lei 8.666/93 que rege a 

licitação prevê, assim como o Edital a forma em que se dá a comprovação da aptidão 

técnico profissional. 

Muito embora alegue a Recorrente em sede de recurso que o atestado de 

capacidade técnica apresentado, por ocasião da habilitação, atenda o Edital, tal assertiva 

não se sustenta, na medida em que 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 do mais, o documento que serviu para fundamentar as razões do recurso não 

é o mesmo apresentado na data de abertura dos envelopes de habilitação, não sendo 

hábil, portanto, para alterar a decisão da Comissão de Licitação, a qual deverá ser 

mantida por seus próprios fundamentos. 

 

2º Ponto Recursal: Do não cumprimento das exigências quanto a regularidade fiscal 
item 5.4.1 do edital: 
 

Além de não ter a recorrente apresentado o atestado de capacidade técnica de 

acordo com as exigências do edital e da Lei 8.666/93 deixou de cumprir a exigência 

constante do item 5.4.1, uma vez que na data de abertura dos envelopes de habilitação, 

estava com a certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa 
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da União com data de validade vencida, condição que ainda persiste, na medida em que 

não se consegue emitir pelo site da Receita Federal do Brasil: 

Sendo assim, nota-se que a recorrente descumpriu outras exigências do Edital de 

licitação que também ensejam na sua inabilitação para a próxima fase do certame, o que 

deve ser observado, uma vez que deixou de comprovar sua regularidade fiscal, que é 

condição exigida pela Lei de Licitações e pelo Edital para que o particular possa firmar 

contrato e prestar serviços com a Administração pública e com os entes equiparados. 

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 Recorrente 

inabilitada para a próxima fase do certame e julgue totalmente improcedente os pedidos 

apresentados pela Recorrente em seu recurso administrativo. 

Em face do exposto, pugna a Recorrida para que seja negado provimento ao 

recurso interposto pela Recorrente, posto, que a decisão que a declarou inabilitada foi 

proferida com base na mais balizada jurisprudência e entendimento doutrinário, 

inexistindo, portanto, qualquer vício que possa macular a r. decisão. 
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Demais, disso, importante destacar ser a decisão 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, 21 de novembro de 2022. 

Assinatura: __________________________________________________________ 

INFORREDE CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMATICA LTDA 
 CNPJ: 06.994.907/0001-08 

Representante legal: RONAN HONÓRIO DE OLIVEIRA E SILVA 
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