
GESSO AFONSO CLÁUDIO LTDA
GESSO RICCO

CNPJ 01.195.422/0001-22 - Insc. Est. 081,808.57-7

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO — ESPIRITO
SANTO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

GESSO AFONSO CLÁUDIO LTDA-EPP,, por intermédio de seu representante legal

Sr. Sebastião Henrique Martins, já devidamente qualificados nos autos em

epígrafe, vem mui respeitosamente à presença de Vossas Senhorias,

tempestivamente, na forma da Legislação Vigente e de acordo com o Edital de

Licitação do certame acima declinado, apresentar

CONTRARRAZÕES DE RECURSO

Em face dos recursos apresentados pelas empresas ILUMINERGI MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO LTDA. e OPUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,, o que
faz pelos fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos:

1. DA SÍNTESE DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA ILUMINERGI

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Em apertada síntese dos fatos, a empresa ILUMINERGI MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO LTDA,, inconformada com sua inabilitação por não apresentar
acervo ou atestado operacional de construção de características semelhante ou

superior ao objeto a ser contratado, considerando-se as parcelas de maior relevância

e quantitativos mínimos definidos em edital, não atendendo ao subitem 8.5.2,
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conforme aduzido pelo Engenheiro Municipal, técnico responsável pela análise da

qualificação técnica das empresas licitantes, a recursante limitou-se a dizer que

apresentou atestados/acervos de capacidade técnica das Prefeituras Municipais de

Afonso Cláudio e Venda Nova do Imigrante e que seu profissional técnico possui

vasto acervo que o capacita/habilita ao objeto do certame, não adentrando ao fato

de não apresentar o Atestado Técnico Operacional com os quantitativos exigido no

edital, não atacando portanto o real motivo de sua inabilitação, não devendo ser

provida a peça recursal por falta de fundamentos no tocante a sua inabilitação,

devendo portanto manter a decisão inicial de inabilitação.

II. DA SÍNTESE DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA OPUS

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

Também em apertada síntese dos fatos, a empresa OPUS ENGENHARIA E

CONSULTORIA LTDA,, inconformada com sua inabilitação por não comprovar o

mínimo exigido do subitem 8.5.2, referente ao acervo operacional, a qual refere-se à

execução de construção edificação, haja vista que o edital de licitação exige 900m?,

e foi comprovado apenas 700m?, sendo que o outro CAT apresentado pela licitante

(registro no CREA-ES nº 766/2022) trata-se de construção de rampa, não tratando-

se de características semelhantes ou superior, conforme aduzido pelo Engenheiro

Municipal, técnico responsável pela análise da qualificação técnica das empresas
licitantes. A empresa apresentou suas razões recursais alegando que houve erro

formal de digitação quando da confecção do atestado de capacidade técnica.

Portanto a própria licitante afirma que o atestado apresentado não atende ao

quantitativo do subitem 8.5.2., não devendo ser provida a peça recursal, mantendo

assim sua inabilitação.

III. DAS RAZÕES EXPOSTA PELA EMPRESA OPUS ENGENHARIA E

CONSULTORIA LTDA.
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CITE Ex.

A empresa OPUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. alega que houve erro formal

de digitação quando da elaboração do Atestado de Capacidade Técnico Operacional,

visto que a estrutura de concreto armado para edificação é de 2.720m2, logo à

construção de edificação seria a mesma metragem, alega ainda que ficou

implícito que a área total de construção de edificação está errada, portanto,

a própria licitante destaca que seu Atestado de Capacidade Técnica Operacional não

atende ao exigido no edital.

Em sua peça recursal cita o Decreto Federal nº 10.024/2019 que Regulamenta a

licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de

bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de

engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal, o que não se aplica ao presente caso, visto se

tratar de modalidade Tomada de Preços em âmbito Municipal e em momento algum

o Decreto em comento disciplina que poderá ser aplicado nas demais modalidades e

em outra esfera de poder, devendo portanto, ser mantida a decisão da Comissão

Permanente de Licitação.

IV. DO DIREITO DA CONTRARRAZOANTE NO TOCANTE A NÃO

APRESENTAÇÃO DO ATESTADO TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA

ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. E AO ATESTADO TÉCNICO

OPERACIONAL APRESENTADO PELA EMPRESA OPUS ENGENHARIA E

CONSULTORIA LTDA.

Vejam o que o Edital prevê em seu subitem 8.5.2, in verbis.

8.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
8.5.1. Capacidade técnico-operacional:
8.5.1 - Comprovação de registro ou inscrição da licitante em Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo (CAU);
8.5.2 - Comprovação de que a licitante executou/prestou, sem restrição,
serviço/obra de características semelhantes ou superior, considerando-se as
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parcelas de maior relevância e os quantitativos mínimos definidos a
sequir.
As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico
operacional do licitante, na forma do art. 30, II c/c 8 2º, da Lei Federal n.
8.666/93, são, cumulativamente:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTITATIVO MÍNIMO

Execução de construção edificação; 900,00 m?
Execução de instalação elétrica; 900,00 m?
Execução de instalação hidrossanitário; 900,00 m2
Execução de estrutura de concreto armado; 900,00 m?
(Grifo nosso).

Além do mais, o edital é categórico ao inserir que: “10.1.8 - Será considerada
inabilitada a empresa que deixar de apresentar ou apresentar em
desconformidade com o exigido, quaisquer dos documentos indicados no
Capítulo VIII, ou qualquer outro dispositivo contido neste Edital e/ou na
Legislação nele referenciada”.

Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento

administrativo, composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os

quais a Administração Pública busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia,

cada um dos seus atos deve ser conduzido em estrita conformidade com os

princípios constitucionais e os parâmetros legais.

Por conseguinte, inconcusso reconhecer que a atuação da Comissão Permanente de
Licitação e do responsável técnico pela análise técnica dos documentos apresentados
pelas licitantes foi consonante com o que estabelece o Princípio de Vinculação ao
Instrumento Convocatório e com a jurisprudência aplicável a matéria: “Acórdão

0460/2013 — Segunda Câmara | Relator: ANA ARRAES É obrigatória, em observância

ao princípio da vinculação ao edital, a verificação de compatibilidade entre as regras
editalícias e as propostas de licitantes. Propostas em desacordo com o instrumento
convocatório devem ser desclassificadas”.
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Neste sentido, elucidamos as palavras do renomado Hely Lopes Meirelles, vejamos:

“A escolha da proposta será processada e julgada em estrita conformidade com os

princípios básicos da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade,

da Publicidade, da Probidade Administrativa, da Vinculação ao Instrumento

Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhes são correlatos.”

Abaixo decisão acerca da vinculação ao instrumento convocatório:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO/FINANCEIRA 7 EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BALANÇO
PATRIMONIAL - PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL- RECURSO NÃO
PROVIDO. - A dispensa de obrigatoriedade de formular o balanço
patrimonial para MEs e EPPs optantes pelo Simples Nacional é para fins
fiscais e não se estende necessariamente para outros cenários - O princípio
da vinculação ao edital regulamenta o certame licitatório e é princípio
administrativo que prevê que a Administração Pública deve respeitar as
regras previamente estabelecidas no instrumento que convoca e rege a
licitação, como medida de garantia e de segurança jurídica a ela e aos
licitantes -Não sendo questionado o ato administrativo, a tempo e modo, é
de se concluir que a empresa anuiu com as regras do Edital, restando
preclusa a oportunidade do licitante de questionar suas cláusulas e de
apresentar novos documentos. (TJ-MG - AC 10000170604367002 MG,
Relator: Belizário de Lacerda, Data de julgamento: 28/09/2021 , Câmaras
Cíveis / 7º Câmara cível, data da publicação: 08/10/2021) . (Grifo nosso)”

Assim, não se pode deixar de apresentar nenhum documento, o que ocorreu

com a empresa ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. ou apresentar
documento em desacordo com o exigido no edital, o que ocorreu com a

empresa OPUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,, haja vista ir contra a lei,

contra o edital e contra os princípios que regem a licitação.

Portanto o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, inserto nos
arts. 3º e 41, da Lei 8.666/93, dispõe que a Administração não pode descumprir as

normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O edital da
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licitação à luz do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, é definido por

Hely Lopes Meirelles* da seguinte forma:

O edital é a lei interna da licitação, e como tal, vincula aos seus termos
tanto os licitantes como a Administração que expediu. Assim, estabelecidas
as regras do certame, tornam-se inalteráveis para aquela licitação, durante
todo o procedimento.

Logo, uma vez publicado o Edital com as regras que vão nortear o procedimento

licitatório, a Administração Pública se encontra vinculada a ele, não podendo ser

exigido nada mais do que consta no edital.

Entretanto, não é só a Administração que está vinculada ao Edital, o licitante
também, pois o descumprimento de qualquer cláusula resulta na
inabilitação ou desclassificação de sua proposta.

A empresa OPUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. alega que houve um erro
formal na elaboração do Atestado de Capacidade Técnico Operacional, visto que a

estrutura de concreto armado para edificação é de 2.720m2, logo a construção de

edificação seria a mesma metragem, ocorre que a referida empresa deveria se ater
ao que foi disposto no atestado antes da apresentação como documento de

habilitação, não cabendo agora apresentar o contrato de prestação de
serviços que originou o atestado, como forma de sanar o vício no referido

documento.

O Tribunal de Contas da União em recentes julgados emitiu decisões acerca de

documentos faltantes, ora que, para os mesmos, alegam que não pode e nem deve

ser alterado, vejamos abaixo: é

O TCU, em representação, julgou que “a vedação à inclusão de novo
documento, prevista no art. 43,83º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64
da Lei 14.133/2021, não alcança documento ausente, comprobatório
de condição atendida lo licitante quando apresentou sua

*

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 29º Ed.
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proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de
habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser
solicitado e avaliado pelo pregoeiro”. (Grifamos.) (TCU, Acórdão nº
2.673/2021, do Plenário, Rel. Min. Jorge Oliveira, j. em 10.11.2021.)

O Tribunal de Contas da União também, em sede de representação, julgou sobre a

possibilidade de diligência para o saneamento de eventuais erros ou falhas na

apresentação de propostas.

A equipe técnica, ao analisar o caso, citou entendimento do Acórdão nº 1.121/2021,
do Plenário:

O mesmo julgado decidiu ainda que “a vedação à inclusão de novo
documento, prevista no art. 43, £ 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64
da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021),nãoalcançadocumento
ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando
apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais
comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou
falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro”. (Grifamos.)
(TCU, Acórdão nº 2.443/2021, do Plenário, Rel. Min. Augusto Sherman, j.
em 06.10.2021.)

Além dos julgados acima colacionados a própria Lei nº 8.666/93 em seu artigo 43, &

3º, veda a Comissão Permanente de Licitação a inclusão posterior de documento ou

informação que deveria constar originariamente da proposta, que dirá qualquer
licitante, in verbis:

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos
seguintes procedimentos:

(c:)

$ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
roposta.

Ademais o direito não socorre aos que dormem pois para exercer, buscar, proteger,
ou reparar um direito é preciso respeitar o tempo. Depois de um certo período os
direitos deixam de ser exigíveis ou mesmo podem não mais existir.

Rodovia Sebastião Alves de Lima, s/nº - Bairro João Valim
Afonso Cláudio — Espírito Santo —Telefax: (27) 3735;
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Deste modo, a empresa OPUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. deveria ter se

atentado ao teor do atestado técnico operacional emitido à época de sua emissão

pela empresa Brazan Engenharia e Topografia LTDA., para acertar o erro de 700m2

para 2.720mM2 antes de apresenta-lo no certame e não juntar contrato

posteriormente para comprovação da metragem exigida no edital, isso em flagrante

ofensa ao disposto no art. 43, 8 3º da Lei nº 8.666/93.

Destarte a própria licitante em sua peça recursal afirma que o atestado apresentado
está equivocado e não atende ao quantitativo do subitem 8.5.2., não devendo ser

provida, mantendo assim sua inabilitação.

Desse modo, observada a legislação vigente, não cabe à Administração Pública

conceder qualquer tratamento distinto do previsto em Lei e no Edital, devendo ser

mantida a inabilitação das empresas ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

LTDA. e OPUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,, frente à ausência de

cumprimento dos requisitos de habilitação.

De maneira conclusiva, portanto, há de se reconhecer que as irresignações recursais,

ora contrarrazoada, não passam de apelos impotentes e, destarte, incapazes de

gerar efeitos, de modo que seus desprovimentos é o único meio capaz, data máxima

vênia, de se promover a verdadeira e cristalina justiça.

V. DOS PEDIDOS

Assim é que se REQUER a essa respeitável Comissão de Licitação que:
a) seja recebida as contrarrazões aqui exposta e dê provimento, com a

manutenção da decisão inicial prolatada onde classificou a empresa GESSO

AFONSO CLÁUDIO LTDA-EPP. mantendo habilitação no certame;
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b) negue provimento às razões de recursos apresentadas pelas empresas
ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. e OPUS

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,, pelos motivos acima declinados.

não sendo dado provimento a presente contrarrazões, REQUER se digne

Vossas Senhorias em fazer a remessa dos autos à autoridade que lhe for

imediatamente superior, a fim de que a mesma aprecie, conheça e dê-lhe

provimento para que mantenha a sábia decisão inicial da Comissão

Permanente de Licitação

Nestes Termos pede e espera deferimento.

Afonso Cláudio, em 16 de janeiro de 2023.

JT;FNV
,GESSO AF OI YSO CLAUDIO LTDA-EPP,.

SEBASTIÃO HENRIQUE MARTINS
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