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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL – SUDECAP/PBH 

 

Referência: Contrarrazões ao Recurso Administrativo do edital de Pregão Eletrônico 

SMOBI Nº 014/2021, impetrado pela licitante STRATA ENGENHARIA LTDA 

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o 

nº  32.963.001/0001-28, com sede na rua Fausto Alvim, nº 363, bairro Calafate, Belo 

Horizonte/MG – CEP 30.411-545, por seu meio de seu representante legal, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossas Excelências, na forma da legislação vigente em 

conformidade com o Art. 4º, XVIII da Lei n.º 10.520/02 e item 18.2 do Edital, apresentar 

CONTRARRAZÕES, ao recurso apresentado pela empresa STRATA ENGENHARIA LTDA., 

perante essa distinta administração que de forma absolutamente coerente declarou 

vencedora a contrarrazoante participante do processo licitatório em pauta. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

Conforme instrumento convocatório, item 18.2, o prazo para contrarrazoar o recurso 

interposto por qualquer das licitantes se dará em 3 (três) dias após o término do prazo do 

recorrente. 

“Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, 

contados do término do prazo para manifestação motivada da intenção de recorrer. 

Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados para apresentar 
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contrarrazões em igual número de dias, que começarão a ser contados do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.” 

 O prazo do recorrente findou-se em 30.06.2021, iniciando o prazo para 

apresentações de contrarrazões no dia 01.07.2021, findando-se no dia 05.07.2021, pelo fato 

do dia 05.07.2021 ocorrer em um domingo. 

 Portanto, tempestiva a presente contrarrazões. 

 

2. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Ilustre Pregoeiro(a) e Membros da Comissão de Licitação da Superintendência de 

Desenvolvimento da Capital – Sudecap. 

O respeitável julgamento das contrarrazões interposta, recai neste momento para 

suas responsabilidades, o qual a empresa CONTRARRAZOANTE confia na lisura, na isonomia 

e na imparcialidade a ser praticada no julgamento em questão, buscando pela proposta mais 

vantajosa para esta digníssima administração, onde a todo o momento demostraremos 

nosso Direito Líquido e Certo e o cumprimento pleno de todas as exigências do presente 

processo de licitação. 

 

3. DOS FATOS 

A Recorrente motivou intenção de recurso quando no pregão eletrônico que declarou 

vencedora a empresa DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., ora contrarrazoante, 

sob o argumento de que esta teria descumprido a documentação de habilitação disposta no 

ato convocatório, especialmente em relação aos itens 16.1.2.2 e 16.1.2.3, que tratam da 

comprovação da experiencia do licitante mediante atestados de capacidade técnica. 

Assim, requereu a Recorrente em suas razões que a Recorrida seja inabilitada e 

desclassificada da presente licitação, por não atender os preceitos exigidos pelo edital.  
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No entanto, conforme será devidamente demonstrado abaixo, a contrarrazoante 

demonstrou no processo licitatório, através dos documentos apresentados, preencher todos 

os requisitos para ser declarada vencedora da licitação cujo objeto é:  

“contratação de serviços comuns de engenharia para apoio técnico na supervisão e 

controle de obras e serviços de manutenção. 

 

4. DOS OBJETIVOS DA LICITAÇÃO PÚBLICA 

Antes de adentrarmos ao mérito, cabe ressaltar que a licitação pública tem como 

finalidade atender um INTERESSE PÚBLICO, de forma que seus critérios devem ser 

observados por todos os participantes em estado de IGUALDADE, para que seja possível a 

obtenção da proposta mais vantajosa.   

Portanto, ao deixar de aplicar os dispositivos editalícios em isonomia entre os 

competidores há grave afronta a tais princípios, além de ferir o próprio PRINCÍPIO DA 

FINALIDADE.   

 

5. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SER DECLARADA 

VENCEDORA DA LICITAÇÃO EM DISCUSSÃO. COMPROVAÇÃO DE TODAS AS 

EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO.   

A Recorrente aduziu em suas razões que esta Recorrida haveria descumprido a 

documentação de habilitação disposta nos no ato convocatório em relação aos itens 

16.1.2.2. e 16.1.2.3. 

Sumariamente, dois questionamentos são feitos pela recorrente em relação aos 

atestados de capacidade técnica apresentados na proposta de habilitação da Recorrida: 

I – Tempo dos serviços prestados; 

II – Caracterização dos serviços prestados em desacordo com o exigido no ato 

convocatório. 
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Tais questionamentos foram sustentados a partir de uma interpretação seletiva e 

equivocada do conteúdo dos atestados, conforme será demonstrado à seguir: 

I – TEMPO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

A Recorrente alega que os atestados não demonstram a execução ininterrupta das 

atividades em período igual ou maior à 12 (doze) meses por se tratar de um consórcio 

formado por quatro empresa. 

Ora, justamente o contrário é demonstrado pelos atestados. 

Sobre a formação de consórcio, é importante ressaltar que o artigo 33 da Lei das 

Licitações (Lei 8.666/1993) fixa as condições que empresas consorciadas devem seguir, 

quando em determinada licitação permitir-se a participação de empresas em consórcio. O 

inciso V desse artigo determina a “responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos 

praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato”. 

Ademais, a reunião de empresas em consórcio, nada mais é do que uma soma de 

capacidades técnicas e operacionais para melhor prestação dos serviços do objeto em 

questão. 

Entende-se que, independentemente da liderança, as empresas associadas em 

consórcio compartilham igual responsabilidade e zelo em todas as etapas de execução do 

objeto. 

Dito isso, o tempo de prestação do serviço não pode ser dividido ou subtraído pelo 

número de integrantes de um consórcio, visto que, todos os consorciados têm mesmo 

empenho e responsabilidade técnica e operacional sobre a execução do referido objeto. 

Visto isso, o tempo de prestação e execução de serviços similares àqueles objetos 

desta licitação, comprovados pela Recorrida corresponde ao tempo total dos serviços 

descridos nos atestados, totalizados em 40 (quarenta) meses. 

Corroborando este entendimento, a Ministra Denise Arruda, deferiu, a seguinte 

decisão em caso semelhante: 
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MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. OBRAS PARA A 

TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO EMANADO DO SR. 

MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPUGNAR 

O EDITAL. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROVIDO PARA INABILITAR O CONSÓRCIO FORMADO PELAS IMPETRANTES. INOBSERVÂNCIA 

DAS NORMAS DE REGÊNCIA DA LICITAÇÃO EM COMENTO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS 

PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO EM COMPLEMENTO AO EDITAL 2/2007. CARÁTER 

VINCULANTE. ALTERAÇÃO DAS REGRAS NO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DO RECURSO 

ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 

1. Não há falar em falta de motivação do ato emanado do Sr. Ministro de Estado da 

Integração Nacional, que homologou o Parecer CONJUR/MI 1255/2007 e o Parecer da 

Comissão Especial de Licitação, o qual deu provimento ao recurso administrativo interposto 

pela Construtora Norberto Odebrecht S/A, haja vista que o ato impugnado adotou como 

fundamentação as razões expostas naqueles pareceres, os quais apreciaram todas as 

questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 

2. Não assiste razão às demandantes ao alegarem que o recurso administrativo da 

litisconsorte passiva não poderia ter sido conhecido, sob o argumento de que teria ocorrido a 

decadência do direito de impugnar o edital. Isso, porque o que se pretendeu, com a 

interposição do recurso, não foi impugnar as normas do edital, e sim a decisão da Comissão 

Especial de Licitação, que entendeu pela habilitação do consórcio formado pelas ora 

impetrantes. 

3. Não merece prosperar a afirmação da Construtora Norberto Odebrecht S/A sobre a 

existência de litispendência entre o presente mandamus e uma ação ordinária ajuizada na 

Justiça Federal do Distrito Federal. Às fls. 426/429, observa-se que as ora demandantes, com 

vistas a evitar a litispendência, protocolaram requerimento de aditamento da petição inicial, 

alterando o pedido feito na mencionada ação proposta na Justiça Federal do Distrito Federal, 

de modo que não há coincidência entre esse e o pedido do mandado de segurança em 

análise. 

4. Consoante dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93, a Administração encontra-se 

estritamente vinculada ao edital de licitação, não podendo descumprir as normas e condições 



 
 

 Página 6 de 11 

 

dele constantes. É o instrumento convocatório que dá validade aos atos administrativos 

praticados no curso da licitação, de modo que o descumprimento às suas regras deverá ser 

reprimido. Não pode a Administração ignorar tais regras sob o argumento de que seriam 

viciadas ou inadequadas. 

Caso assim entenda, deverá refazer o edital, com o reinício do procedimento 

licitatório, jamais ignorá-las. 

5. O recurso administrativo da litisconsorte passiva foi provido sob o fundamento de 

que o consórcio não comprovou experiência na "impermeabilização com geomembrana de 

PVC e/ou PEAD", na "quantidade" de 354.000 m², como exigido. Entendeu-se que, para 

atividades desempenhadas anteriormente em consórcio, deveria "vigorar a regra da 

participação de cada empresa no consórcio. Dessa feita, cada empresa poderia utilizar do 

atestado comum na proporção em que participou no consórcio. A título de exemplo, se 

quatro empresas participarem em igual proporção de um consórcio que realizou tarefa 

divisível mas não dividida, cada qual poderá incorporar 25% do todo em sua capacitação 

técnica" (fl. 363). Assim, diz respeito a controvérsia à verificação de qual era a regra que 

deveria ser observada pelo consórcio formado pelas demandantes a fim de demonstrar 

experiência das empresas para realização do objeto da licitação. 

6. No inciso III do art. 33 da Lei 8.666/93, que disciplina participação de consórcios em 

licitações, observa-se que, para efeito de qualificação técnica, admite-se o somatório dos 

quantitativos de cada empresa consorciada. A norma não previu, entretanto, regra específica 

para o caso de as consorciadas pretenderem demonstrar a qualificação técnica adotando-se 

quantitativo relativo a atividade desenvolvida anteriormente em consórcio. Assim, como bem 

observado no Parecer CONJUR/MI 1.255/2007, que analisou o recurso administrativo 

interposto, "a solução ao problema deve partir das regras do Edital, das posições da 

Comissão de Licitação, e, acima de tudo, da aplicação cautelosa dos princípios que informam 

o assunto, em atenção ao postulado da razoabilidade" (fl. 361). 

7. Da leitura do subitem 6.1.8, e alíneas, do edital, observa-se que não há regramento 

para o caso específico dos autos, ou seja, não foi disciplinada a maneira como seria 

considerada a experiência das empresas que pretendessem apresentar atestados referentes à 

participação em obras realizadas em consórcio anterior. Limitou-se a definir que "a totalidade 

dos quantitativos exigidos para cada lote nos quadros da alínea c deste subitem, poderão ser 
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comprovadas pela Licitante através do somatório dos quantitativos executados em contratos 

de obras similares ao objeto desta licitação" (fl. 123). 

Destarte, ante a lacuna verificada no instrumento convocatório, caberia à Comissão 

de Licitação interpretar a norma, conforme determinação constante do subitem 17.2 do 

edital. 

8. Da leitura atenta dos esclarecimentos transcritos, observa-se que a Comissão de 

Licitação firmou dois entendimentos quanto à utilização de atestados decorrentes de obras 

realizadas anteriormente em consórcio, para fins de comprovação de qualificação técnica 

para a presente licitação: a) os atestados relativos a obras desenvolvidas em consórcio serão 

considerados em sua totalidade para cada uma das empresas consorciadas, 

independentemente do percentual de sua participação no consórcio; b) no caso de atestados 

decorrentes de obras executadas em consórcios, em que há discriminação expressa de 

responsabilidade pela execução de partes distintas da obra, pelas empresas consorciadas, 

considerar-se-á o percentual de responsabilidade de cada empresa no consórcio. Desse modo, 

o que se conclui é que, se uma empresa realizou uma obra em consórcio com outras 

empresas, cada uma delas poderá atestar experiência quanto à obra toda, desde que não 

haja discriminação expressa da responsabilidade de cada uma pela execução de partes 

distintas da obra. Note-se que essa posição da Comissão de Licitação foi ratificada ao 

responder à questão nº 56 do FAX 7/2007, quando deixou de acolher a argumentação 

didaticamente exposta na referida pergunta, mantendo a orientação firmada na pergunta nº 

50 do FAX 6/2007. 

9. Considerando a inexistência de previsão específica na Lei 8.666/93 e no Edital 

2/2007 quanto à forma de utilização de atestados relativos a obras desenvolvidas em 

consórcios anteriores, tem-se que devem ser observados os esclarecimentos prestados pela 

Comissão de Licitação, conforme determinação constante do instrumento convocatório (item 

17.2). 

10. Quanto ao caráter vinculante dos esclarecimentos prestados, ressalta o 

doutrinador Marçal Justen Filho que "é prática usual, fomentada pelo próprio art. 40, inc. VIII, 

que a Administração forneça esclarecimentos sobre as regras editalícias. A resposta 

formulada administrativamente apresenta cunho vinculante para todos os envolvidos, sendo 

impossível invocar o princípio da vinculação ao edital para negar eficácia à resposta 

apresentada pela própria Administração". Acrescenta, ainda, que "a força vinculante da 
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resposta ao pedido de esclarecimento envolve as hipóteses de interpretação do edital. Ou 

seja, aplica-se quando há diversas interpretações possíveis em face do ato convocatório. Se a 

Administração escolhe uma ou algumas dessas interpretações possíveis e exclui outras (ou 

todas as outras), haverá vinculação" ("Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos". 11ª ed., São Paulo: Dialética, 2005, pp. 402/403). 

11. Sobre o assunto, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de 

que "a resposta de consulta a respeito de cláusula de edital de concorrência pública é 

vinculante; desde que a regra assim explicitada tenha sido comunicada a todos os 

interessados, ela adere ao edital" (REsp 198.665/RJ, 2ª Turma, Rel. 

Min. Ari Pargendler, DJ de 3.5.1999). 

12. No caso em análise, conforme mencionado, foi dado provimento ao recurso 

administrativo interposto pela Construtora Norberto Odebrecht S/A, com a conseqüente 

inabilitação do consórcio formado pelas impetrantes, sob o fundamento de que, para a 

demonstração de qualificação técnica, as empresas poderiam utilizar-se de atestados 

referentes a obras realizadas anteriormente em regime de consórcio, devendo ser 

considerado, entretanto, apenas o quantitativo referente ao percentual de sua participação. 

13. Verifica-se, portanto, ser ilegal o ato impugnado no presente mandado de 

segurança - que inabilitou o consórcio formado pelas impetrantes -, visto que não observou 

os esclarecimentos exaustivamente prestados pela Comissão de Licitação, que vincularam 

tanto os licitantes como a própria Administração. É inviável que as regras para demonstração 

de qualificação técnica sejam alteradas no momento da apreciação do recurso administrativo 

interposto. Conforme já destacado, não há previsão específica no Edital 2/2007 sobre a 

utilização de atestados decorrentes de obras realizadas em consórcio, de modo que devem 

ser obedecidos os critérios indicados nas informações prestadas pela Comissão de Licitação, 

que, repita-se, consignaram que os atestados relativos a obras desenvolvidas anteriormente 

em consórcio serão considerados em sua totalidade para cada uma das empresas 

consorciadas, independentemente do percentual de sua participação no consórcio, desde que 

não haja discriminação expressa da responsabilidade de cada uma pela execução de partes 

distintas da obra. 
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14. Ressalte-se que não se está afirmando que essa seria a melhor forma de verificar 

a qualificação técnica dos licitantes, nem caberia tal providência ao Poder Judiciário. O que 

está sendo examinado é, tão-somente, a conformação entre o ato emanado do Sr. 

Ministro de Estado da Integração Nacional e os esclarecimentos prestados pela 

autoridade competente que devem ser observados pelas partes envolvidas. 

15. Caso a Administração, posteriormente, concluísse pela inadequação do critério 

adotado para a demonstração da qualificação técnica dos participantes do certame, não 

haveria óbice a que procedesse à alteração das condições estabelecidas, desde que desse 

publicidade a tal ato, abrindo novo prazo para possibilitar aos licitantes a adaptação das 

propostas a serem apresentadas. O que não é possível é ignorar as regras por ela mesma 

impostas e que orientaram os licitantes na elaboração de suas propostas. 

16. Segurança concedida para anular o Despacho do Sr. Ministro de Estado da 

Integração Nacional que homologou o Parecer CONJUR 1.255/2007 e o Parecer da Comissão 

Especial de Licitação que deu provimento ao recurso administrativo interposto pela 

Construtora Norberto Odebrecht S/A., reconhecendo-se o direito líquido e certo das 

demandantes, em consórcio, de participarem da próxima fase do certame. 

(MS 13.005/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

10/10/2007, DJe 17/11/2008). 

 

II – CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 O segundo questionamento da recorrente diz respeito a caracterização 

incompatível dos serviços descritos nos atestados apresentados pela Recorrida em relação 

ao exigido no ato convocatório. 

 Ora, o item 16.1.2.2. do edital dispõe o seguinte: 

 “16.1.2.2. Atestado de capacidade técnico-operacional 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado na entidade profissional competente, de que o profissional 

comprovadamente integrante do quadro permanente da LICITANTE que 
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efetivamente executou na qualidade de responsável técnico serviços de apoio 

na supervisão e controle de obras de manutenção de pavimentação em vias 

urbanas e manutenção de infraestrutura urbana, drenagem, obras de arte 

especiais e sinalização rodoviária. 

Os atestados apresentados no Quadro 01 da proposta de habilitação desta recorrida 

apresentam claramente serviços similares prestados. 

 

6. DA SOLICITAÇÃO 

Posto isto, conclui-se que a CONTRARRAZOANTE é uma empresa séria e qualificada 

que preparou sua documentação de forma meticulosa e organizada, TOTALMENTE de 

acordo com o Edital, e foi prontamente APROVADA pela Comissão. E que a RECORRENTE 

apresentou um recurso sem fundamentação e sem uma análise criteriosa da documentação, 

colocando à prova a veracidade da análise da Comissão julgadora, bem como dos 

documentos emitidos pelos órgãos públicos e de controle.  

Diante do exposto requer à V. Sa., que pelas considerações aqui tecidas e, de  tudo 

mais que consta nos autos, bem como contando com os suprimentos intelectuais inerentes à 

pessoa julgador, seja DESPROVIDO o recurso, dando sequência ao procedimento licitatório 

Edital de PREGÃO eletrônico nº 014/2021 já instalado, pelos motivos de fato e de direito 

acima explicitados.  

Vimos por meio desta ainda, declarar que atenderemos às normas e leis que regem 

as licitações, bem como as informações prestadas que venham ser solicitadas pela Secretaria 

Municipal de Obras e Infraestrutura.  

 

Termos em que se pede e espera deferimento. 
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Belo Horizonte/MG, 05 de julho de 2021. 

 

 

 

__________________________________________ 

DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 

Arthur Azevedo Kopit Moscovitch 

Responsável Legal 

 

 


		2021-07-05T21:34:40-0300
	ARTHUR AZEVEDO KOPIT MOSCOVITCH:08687685610
	I am the author of this document




