
Recurso desprovido. (RMS 10.847/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.11.2001, DJ
18.02.2002 p. 279) – grifou-se Neste sentido, servimo-nos dos sempre atuais ensinamentos do Mestre Hely
Lopes Meireles in "Direito Administrativo Brasileiro", pág. 82, o qual preleciona que : "A eficácia de toda
atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei. Na Administração Pública não há liberdade
nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a Lei não proíbe, na
Administração Pública só é permitido fazer o que a Lei autoriza. A Lei para o particular significa "pode fazer
assim"; para o Administrador Público significa "deve fazer assim;" (grifo nosso) A administração não pode
descumprir as normas e condições estatuídas em Lei, a que se acha estritamente vinculado, sem incorrer em
outra ilegalidade, desta vez consciente do seu ato. Doutor em Direito Diogo Figueiredo Moreira Neto, in Curso
de Direito Administrativo, Editora Forense, 10ª Edição, de forma precisa ensina que: "NO DIREITO PÚBLICO NÃO
EXISTE AUTONOMIA DA VONTADE E A LEI É O PRÓPRIO E ÚNICO FUNDAMENTO DA AÇÃO DO ESTADO. O
ESTADO DE DIREITO É, POR DEFINIÇÃO, AQUELE QUE SE SUBMETE ÀS SUAS PRÓPRIAS LEIS". DO PEDIDO EX
POSITIS, A ENGELEC., diante dos relevantes argumentos e fundamento apresentados requer que seja o presente
recurso conhecido e provido, para fim de reformar a decisão da Comissão Permanente de Licitação que
declarou vencedora a empresa RW Valente Engenharia Ltda, reconhecendo sua inabilitação perante o processo
licitatório de RDC 04/2021, bem como a realização de diligências, para averiguar informações prestadas pela
concorrente a Comissão de Licitação. Sendo isto ato da mais correta e esperada JUSTIÇA, para que a licitação se
processe em estrita conformidade aos princípios da IGUALDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL e consequentemente
da LEGALIDADE. N.T. P. e Espera Deferimento. Campo Grande, 03 de julho de 2022 ................................. ENGELEC –
ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA Nome: Fátima de Souza Gomes Engª Eletricista/Eletrônica/Civil RG: 5017/D
– CREA-MT CPF: 514.503.801-15

 

Contrarrazão

19.703.858/0001-40 - RW VALENTE ENGENHARIA LTDA

Data/Hora: 13/07/2022 11:54

Motivo da Contrarrazão/Justificativa da Desistência:  ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO designada e constituída pela Portaria Nº 499, de 18 de junho de
2021, sediada a Av. Costa e Silva, s/nº, Cidade Universitária, CEP: 79070-900 – Campo Grande/MS,
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 04/2021. A RWVALENTE
ENGENHARIA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ sob o nº.: 19.703.858/0001-40, situada na Rua
Jorge Matar, 40, loja 18 – City Shopping, em Teófilo Otoni – MG, na oportunidade e tempestivamente
vem respeitosamente à presença de vossa excelência apresentar contrarrazões ao recurso interposto
pela ENGELEC ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA-ME pelos fatos e fundamentos que a seguir
expõe: Em resumo aduz o Recorrente que a peticionante habilitada em decisão do presente processo
licitatório DESCUMPRIU COM AS EXIGENCIAS EDITALICIAS bem como questiona a CAT (certidão de
Acervo Técnico) apresentado. Em que pese a pretensão desta tem-se que os argumentos
apresentados não merece prosperar, senão vejamos: MENTE o Recorrente quando afirma que a
empresa não cumpriu com as exigências editalícias, não resta qualquer dúvida que a empresa
cumpriu com o envio da documentação no momento da solicitação de acordo com prazos
concedidos na convocação, sem alterações nos valores das planilhas e ou propostas, não causando
quaisquer prejuízos ao certame. MENTE novamente a Recorrente onde cita que faltou 106 Itens na
Planilha, onde a mesma foi enviada em conformidade com exigências do edital em tempo hábil e em
NENHUM MOMENTO FOI CORRIGIDA. As adequações foram solicitadas no Cronograma Físico-
Financeiro e não houve a inclusão de novos documentos conforme cita equivocadamente a
Recorrente. Conforme explícito no edital, “9.2.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem
motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pela Comissão, desde que NÃO HAJA MAJORAÇÃO DO PREÇO...” após o envio da
documentação, esta foi analisada pelo corpo técnico desta instituição e posteriormente aceito e
qualificando a empresa como habilitada. A Jurisprudência sobre erros formais e diligências da Corte
de Compras é vasta e vamos aqui mencionar apenas as mais recentes e relevantes. DECRETO
10024/2019 “Erros ou falhas” Art. 47. “O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das
propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes
atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999”. Vale ressaltar que não houve erros ou falhas substanciais ou que
alterasse o valor final do preço ofertado. ACÓRDÃO 1734/2009 – PLENÁRIO: A desclassificação de
licitantes por conta de erro material na apresentação da proposta, fere os princípios da
competitividade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo medida de extremos rigor, que pode
afastar do certame propostas mais vantajosas, com ofensa ao interesse público. Já o Acórdão
1734/2009 menciona os Princípios da Competitividade, Proporcionalidade e o da Razoabilidade que
não podem ser esquecidos no processo licitatório. ACÓRDÃO 1487/2019 – PLENÁRIO A mera



 

existência de erro material ou de omissão na planilha de custos e de formação de preços da licitante
não enseja, necessariamente, a desclassificação antecipada da sua proposta, devendo a
Administração promover diligência junto ao interessado para a correção das falhas, sem permitir,
contudo, a alteração do valor global originalmente proposto. MENTE o Recorrente quando afirma
que há necessidade de comprovação de ARTs referentes a CATs acostados durante o processo de
habilitação, haja vista que esse último é mais completo e substitui a documentação referente as ARTs.
Para a comprovação da capacidade técnico/operacional foi enviado CAT (Certidão de Acervo Técnico),
documento este completo e acompanhado do atestado com a devida chancela do CREA/MG de
acordo com selos constantes em cada página. Para verificação da autenticidade do mesmo e possível
acessar o site do CREA/MG. Informamos nesta oportunidade que o CREA/MG com a finalidade de
modernizar o sistema, passou por um processo de migração para o novo sistema chamado SITAC.
Para facilitar quaisquer diligencias segue o passo a passo para verificação da veracidade do
documento neste órgão: Para consulta da CAT favor acessar: http://crea-mg.org.br/serviços/consultas
Clicar no item CATs anteriores a 2021, digitar o número da CAT:1420200003130 e clicar em pesquisar.
Para consulta da referida ART favor acessar: http://crea-mg.sitac.com.br/publico/ Clicar na aba “ART”
e depois em “verificar autenticidade de ART antiga”, depois clicar em “pesquisar por data de
pagamento” inserir o numero da ART antiga: 14201800000004883839 e colocar a data de pagamento
14/11/2018. E depois clicar em verificar. Informamos também que a impetrante do recurso não
localizou a ART pois a mesma informa em seu recurso NÚMERO INCORRETO com o que consta no
documento apresentado pela empresa no certame. Neste sentido, confiante no justo descortino
dessa comissão, requer seja julgado improcedente o presente recurso e consequente seja mantida a
decisão de habilitação. Requer outrossim que medidas punitivas previstas no edital e legislação pátria
sejam aplicadas ao presente caso ou seja a recorrida advertida no intuito de garantir o regular tramite
do processo licitatório. Termos em que, pede deferimento. Wellington Gonçalves Valente, CREA-MG:
160.396/D, representante legal da RWVALENTE ENGENHARIA LTDA EPP.
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