
 

1 

 

ILMA. SRA. PREGOEIRA DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL 

 

Pregão Eletrônico 001/2021 

 

A1MC PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.968.880/0001-

50, com sede no endereço Rua Vilares, nº 218 – Bairro Siderurgia, Ouro Branco/MG, 

vem apresentar contrarrazões recursais ao recurso apresentado pela empresa STRATA 

SERVIÇOS LTDA. em face da decisão que declarou habilitada e classificada a 

empresa A1MC PROJETOS LTDA, pelos motivos de fato e de direito abaixo expostos. 

 

I - DOS FATOS 

Trata-se de Pregão Eletrônico cujo objeto é a “Contratação de  serviços 

comuns de engenharia para apoio técnico ao gerenciamento das obras de intervenções e 

complementações de tratamento de fundo do Vale das Bacias de detenção dos Córregos 

Jatobá e Olaria, conforme especificação e quantidades contidas no edital. 

A Recorrente STRATA SERVIÇOS LTDA. irresignada com a habilitação 

e a classificação da proposta da A1MC, insurge-se com o resultado oficial, divulgado 

pela Comissão de Licitação, com inúmeras alegações e argumentos, impugnando, 

creiam, na sua totalidade todos os documentos juntados pela recorrida. Como se pode 

conceber uma situação desta, uma empresa ter todos os seus documentos e requisitos de 

idoneidade e capacidade desmerecidos, de forma frágil e infundada, desmerecendo, 

inclusive, o crivo e o julgamento da própria Pregoeira Oficial, que, se analisados os 

argumentos da empresa recorrida, entende-se, não teve nenhum zelo ou critério para o 

julgamento do certame. 

Em respeito à ampla defesa e ao contraditório, podemos até nos dar ao 

trabalho de contraditar tantos argumentos e fundamentos da empresa recorrente, mas 

conforme será exposto a seguir, a leviandade e insistência em reconhecer supostas 

irregularidades existentes na condução do julgamento do certame, não passa apenas da 

forma que a recorrida achou para tumultuar o procedimento, e atingir seu intento de 

forma transversa e alheia às previsões editalícias. 

Declarar com tanta veemência e desrespeito à competição saudável e 

produtiva que toda a proposta/documentação apresentada pela Recorrida não preenche 
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nenhum dos requisitos do edital, é totalmente leviano e desproporcional com o que 

pretende de uma revisão através de recurso administrativo, já que este visa modificar 

ponto certo na decisão, e não a completude da decisão da Comissão Licitatória, 

inclusive os requisitos mínimos de participação, que cabe à Pregoeira analisar e não ao 

outro competidor do processo licitatório.  

 

II - DAS INFUNDADAS RAZÕES DA RECORRENTE 

Em uma tentativa frustrada, em desclassificar/inabilitar a Recorrida, em 

resumo a Recorrente alega os seguintes argumentos, eivados de vícios ou de omissões 

intencionais: 

 

A) SUSPENSÃO DE PARTICIPAR DE PROCESSO DE 

LICITAÇÃO. 

Alega que conforme ato publicado no Diário Oficial do Município de 

Belo Horizonte, em 28/11/2020, que a A1MC sofreu sanção de suspensão para 

participar de processo de licitação e de contratar com a Administração pelo prazo 

de 6 (seis) meses e de suspensão da validade da inscrição da contratada no SUCAF 

pelo mesmo período. 

 

B) DESCUMPRIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. 

Descumprimento da documentação de habilitação apresentada pela 

recorrida a várias regras de habilitação dispostas no ato convocatório. 

 

C)  IMPRESTABILIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

A proposta comercial da recorrida apresenta taxa de encargos sociais 

no valor de 20%, mediante a qual se observa uma composição de encargos 

representada apenas pela alíquota de INSS, com todos os demais “zerados”, 

inclusive aquele relacionado ao FGTS, o que se revela inviável, na medida em que a 

própria empresa apresentou atestado e contrato de trabalho de profissional. 

 

Vejamos então os fatos e fundamentos trazidos pela Recorrente, sem as 

omissões e vícios intencionais que fazem com que a pretensão recursal seja imprestável 

e improcedente. 
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Em relação ao ponto A) SUSPENSÃO DE PARTICIPAR DE 

PROCESSO DE LICITAÇÃO: Tais fatos são tão absurdos, que além de omitirem 

aspectos importantes das supostas penalidades sofridas pela empresa recorrida, quer 

levar a crer que a empresa A1MC não tem direito sequer ao contraditório e ampla defesa 

nos processos administrativos sofridos, sendo aceitável a aplicação de sanções imediatas 

e automáticas em nosso ordenamento jurídico. 

Como sabemos, é indevida a imediata determinação de aplicação de 

qualquer sanção ou pena em nosso ordenamento jurídico, sem que seja respeitado o 

devido processo legal. E é de forma corajosa que a Recorrente argumenta o contrário, 

dizendo que, ainda que haja recurso pendente de julgamento na URBEL, em virtude de 

rescisão contratual forçada por situações alheias à vontade da A1MC Projetos 

(violência, segurança, chuvas, dentre outras justificativas ainda em análise), que “a 

sanção” de suspensão de participação em licitações do Município de Belo Horizonte já 

produz efeitos. 

Quem conhece Belo Horizonte, especificamente o Bairro Taquaril, sabe e 

entende que as constantes brigas na favela, guerras entre facções, turbulência social e, 

ainda, na época dos fatos, as intensas e tortuosas chuvas, podem inviabilizar a execução 

de qualquer projeto, e certamente qualquer empresa pode passar por isso, não sendo tal 

fato, de forma alguma, qualquer indício de irresponsabilidade ou falta de zelo como os 

compromissos assumidos.  

Totalmente descabida e inapropriada tal alegação, principalmente se 

observada sob o crivo do nosso ordenamento jurídico, que assegura a todos os litigantes, 

em processo judicial ou administrativo, o direito ao devido processo legal, ampla defesa 

e contraditório (norma essa de cunho superior e de natureza de cláusula pétrea), não 

sendo crível que não se aplicaria à empresa A1MC que busca provar sua idoneidade e 

retidão no referido episódio junto à URBEL, que ainda não se posicionou de forma 

definitiva sobre a questão. Prova disso é que uma simples pesquisa no SUCAF gera 

informações claras que mostram como CONDIÇÃO atual da empresa a de IDÔNEA e 

no campo SUSPENSO mostra NÃO se referindo à condição atual da empresa A1MC 

PROJETOS. Tal fato não deixa dúvidas à condição atual da empresa recorrida que sofre 

com as mentiras e desvirtuamento de fatos promovidos pela empresa vencida na 

presente pretensão recursal. 
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                 Em relação às demais sanções supostamente aplicadas à A1MC – Rio Grande 

do Sul e SESC/MG – mais uma vez a empresa Recorrente tenta ludibriar a Comissão 

Julgadora e se esquiva de deixar claro que tais penalidades não tem o condão de 

influenciar no resultado do presente certamente, já que são restritas aos órgãos 

sancionadores (RS e SESC), não podendo se aplicar de forma irrestrita a todas as 

licitações ocorridas no território nacional. Vejamos: 

 

Ementa: ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PREGÃO 

PRESENCIAL - RECEIO DE INABILITAÇÃO EM VIRTUDE DA PUNIÇÃO 

SOFRIDA PERANTE ENTIDADE FEDERAL - ART. 7º DA LEI N.º 

10.520/2002 - EXEGESE - VINCULAÇÃO DA PENA RESTRITA AO 

ENTE RESPONSÁVEL POR SUA APLICAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO - OFENSA. 1 - Não há confundir as sanções administrativas do art. 

87 da Lei n.º 8.666/93, previstas para as modalidades de licitação em geral, 

com a penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar, 

estabelecida no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 - legislação específica 

aplicável ao pregão -, cuja correta exegese é a de que os efeitos da punição 

imposta por determinada entidade não vincula órgão pertencente a outro 

ente federado. 2 - Em conseqüência, afigura-se ilegal a ameaça do 

Município de obstar a participação da impetrante de pregão eletrônico com 

fundamento na existência, contra ela, da penalidade de suspensão do direito 

de licitar aplicada por entidade autárquica federal. 3 - Sentença 

confirmada, em reexame necessário. Reexame Necessário-Cv 
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1.0713.07.074173-9/002      0741739-26.2007.8.13.0713 (1), Relator(a) 

Des.(a) Edgard Penna Amorim, Órgão Julgador / Câmara Câmaras Cíveis 

Isoladas / 8ª CÂMARA CÍVEL, Súmula NO REEXAME NECESSÁRIO, 

CONFIRMARAM A SENTENÇA, Data da publicação da súmula, 

17/04/2009, Divulgação REVISTA JURISPRUDÊNCIA MINEIRA  v. 

188/238, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 

05/03/2009, Data da publicação da súmula: 17/04/2009. 

 

Em relação ao ponto B) DESCUMPRIMENTO DA 

DOCUMENTAÇÃO: a Recorrente alega que a documentação de habilitação 

apresentada possui diversas falhas quando observadas as exigências do edital. 

Inicia este ponto, discorrendo que o atestado de capacidade técnica 

apresentado pela A1MC é incompatível, já que não evidencia o gerenciamento de obras 

de infraestrutura e sim execução de projetos. Tal fato, segundo a Recorrente se estende 

ao responsável técnico da empresa que também não comprovou a experiência em 

gerenciamento de obras de infraestrutura. 

Mas, de uma simples análise da documentação apresentada, temos que o 

gerenciamento de obras, como citado pela própria Recorrente, é sim previsto nos 

atestados de capacidade técnica apresentados, sendo que a empresa A1MC possui vários 

profissionais da engenharia disponíveis e com capacidade técnica para dar fiel 

cumprimento aos serviços desejados pela SUDECAP, inclusive o sócio da empresa 

Anderson Alex Santos, que é engenheiro e participa diretamente das responsabilidades 

da empresa, além dos demais engenheiros constantes das certidões encartadas no 

procedimento licitatório, todos com as respectivas anotações de responsabilidade 

técnicas devidamente registradas no CREA. 

A certidão do CREA é totalmente válida e idônea, não tendo o condão da 

alegação desmedida da empresa irresignante de, por si só, deturpar a sua validade e 

conteúdo. 

 E certo é que a empresa vencedora, oferece em seu quadro profissional 

diversos integrantes que poderão exercer o mister buscado pela SUDECAP de apoio 

técnico ao gerenciamento de obras de infraestrutura. 

É claro o preenchimento de todos os requisitos de qualificação técnica 

esperados da A1MC PROJETOS, suficientes para que a aludida empresa honre todas os 

compromissos contratuais, e faça prevalecer o interesse público almejado, a iniciar pela 

melhor proposta apresentada, que certamente favorece o erário. 
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Divagações extracampo, regadas a omissões e interpretações forçadas de 

fatos e da documentação idônea apresentada não poderão substituir a análise criteriosa e 

justa da Comissão licitante, que com sua sabedoria e expertise deram por habilitada e 

classificada a empresa Recorrida.   

  

C) IMPRESTABILIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL -

HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

Alegações: Falhas no Balanço Patrimonial, ausência de comprovação de 

patrimônio líquido superior a R$ 104.526,00,  certidão do CREA inválida e Falha da 

proposta comercial. 

Pois bem, o edital, LEI INTERNA DO CERTAME, conforme princípio 

da vinculação ao instrumento convocatório, determinou em seu item 16.1.3.1 e 16.1.3.2 

que: 

16.1.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do 

último exercício financeiro, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios. 

 

16.1.3.1.1. As empresas com menos de um ano de existência, desde que não 

enquadradas no art. 1065 do Código Civil, devem apresentar balanço de 

abertura devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio 

do licitante ou no órgão de registro competente. 

 

No que tange a tais dispositivos editalícios, que poderia refletir as 

alegadas falhas no balanço patrimonial, temos que o balanço patrimonial apresentado 

pela A1MC preenche todos os requisitos, e mais, é aceito em todas as licitações do 

Brasil, pois segue a lei vigente. 

Nosso balanço nada mais é que a demonstração dos cálculos em patamar 

acima dos índices previstos, podendo o próprio Leiloeiro fazer os cálculos visando tal 

confirmação, caso sinta necessidade e conforme previsão editalícia (item 16.1.3.2.1 – 

Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o memorial dos cálculos 

dos índices não seja apresentado).  
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Assim sendo, é importante deixar claro que a exigência contida nos itens 

acima transcritos foram atendidos na integra, uma vez que a recorrida apresentou o seu 

balanço patrimonial e relação de compromissos assumidos conforme exigências do 

edital. 

Portanto, apresentado Balanço Patrimonial da empresa, foram atendidos 

todos os índices, não havendo que se falar em qualquer irregularidade que possa colocar 

em questão a habilitação da Recorrida. 

Neste contexto, a presente discussão recursal só se presta a nada, a não 

ser protelar a finalização do procedimento licitatório, apenas com fundamento em 

alegações infundadas e vazias. 

Da simples análise do balanço patrimonial apresentado, que atende a 

todos os índices estabelecidos, e encontra-se válido e regular nos diversos sistemas de 
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compra e licitação bem como órgãos de controle nacional, temos que o património 

líquido da empresa é suficiente e de acordo com as exigências editalícias, bem como 

que a proposta comercial apresentada é totalmente possível, viável e executável, sendo 

que as meras alegações da empresa recorrente não podem e não irão levar à mudança 

desta realidade financeira, gerencial e estrutural da empresa vencedora A1MC 

PROJETOS, ora Recorrente. 

Para finalizar, destacamos que as razões recursais combatidas acima são 

infundadas, sendo perceptível o desespero da recorrente, em obter através dos 

argumentos falhos em seu recurso o que não conquistou na sessão de lances, não 

apresentando preço que lhe colocasse em melhor posição no certame, e em face ao 

desespero como é notado nas afirmações proferidas, onde a recorrente demonstra por 

mais de uma vez o desconhecimento da documentação prevista no edital bem como a 

apresentada pela empresa vencedora, tentando distorcer os fatos. 

Ousamos dizer que a Recorrente desqualificou por completo o trabalho 

sério, técnico e comprometido da Comissão de Licitação e da Digna Pregoeira do 

certame, considerando que com suas argumentações precipitadas e sem lastro de 

veracidade, e impugnando indistintamente todos os documentos admitidos pela Equipe 

de Licitação, leva a crer que o trabalho desenvolvido pela referida equipe de nada valeu, 

e foi feito sem critério algum e métodos desarrozoados e falhos. 

Toda a argumentação presente no recurso é baseada em meras 

presunções, ilações e indícios, no mais das vezes, fundados em informações inverídicas, 

organizadas fora do contexto ou pinçadas à conveniência dos interesses da Recorrente. 

Como se observa de toda a argumentação levantada nessas contrarrazões 

recursais, o recurso trazido pela STRATA ENGENHARIA LTDA, não tem fundamento 

algum, sendo as afirmações totalmente infundadas vislumbrando-se, sem muito esforço, 

que se tratam de argumentos inidôneos. E MESMO SENDO TODA A 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIA APRESENTADA A TEMPO E MODO JUNTO À 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO, COLOCAMOS À DISPOSIÇÃO DA 

PREGOEIRA A DISPONIBILIDADE PARA APRESENTAR TODA A 

DOCUMENTAÇÃO QUE ACHAR NECESSÁRIA PARA FINS DE 

COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, 

COMO FORMA DE DILIGENCIA, CASO ENTENDA SER NECESSÁRIO, NOS 

TERMOS DO § 3º DO ARTIGO 43 DA LEI 8666/93. 
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Outro ponto importante a salientar é o total atendimento à Capacidade 

Técnica exigida no edital por parte da recorrida. Inicialmente, é bom que se tenha em 

mente que a análise a ser feita por esta Administração deve se referir à habilitação 

Técnica da empresa para executar o contrato, NOS TERMOS DO DO EDITAL. 

E conforme atestado apresentado no procedimento, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público, a A1MC PROJETOS comprovou que PRESTOU, de forma 

satisfatória, serviços compatíveis com o objeto deste Pregão, equivalentes em 

quantidades e características iguais ou superiores. O(S) ATESTADO(S) DE 

CAPACIDADE TÉCNICA DEVERÃO REFERIR-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO 

ÂMBITO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL OU SECUNDÁRIA DA 

LICITANTE, especificada no contrato social registrado na junta comercial competente. 

Nota-se que a recorrente, em todos os pontos possíveis, de forma 

maliciosa, tenta induzir a pregoeira a erro no seu julgamento, onde afirma exigências 

que não estão previstas no edital como regra para fins de habilitação. 

A Administração, segundo dispõe o Art. 30 da Lei nº 8666/93, é facultada 

a solicitação de atestados de capacidade técnica, limitados à comprovação de aptidão 

para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação, o que significa dizer que, limita a amplitude do que 

pode ser solicitado dos licitantes como quesito habilitatório, ou seja, a Administração 

pode exigir como efetivamente o fez, o que atende de forma rigorosa a legalidade e 

contempla o princípio que impõe a Administração. 

PRESERVAR A ISONOMIA E ESTIMULAR A MAIOR 

COMPETITIVIDADE POSSÍVEL SEGUNDO OS DITAMES DO ART. 3º DA LEI 

8.666/93. 

A Administração Pública, sob o manto da discricionariedade, visando ao 

atendimento de suas necessidades por bens e serviços, em face do regramento 

constitucional do art. 37/CF, limitará suas exigências, compatibilizando-as com o 

mínimo de segurança, e deverá evitar formalidades excessivas e desnecessárias quanto à 

qualificação técnica, de maneira que não se restrinja a liberdade de qualquer interessado 

em participar do certame. 

Ademais, segundo o inciso I, § 1º do artigo 3º da Lei 8.666/93, que é 

vedado aos agentes públicos “admitir, previr, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

clausulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
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competitivo e estabeleçam preferencias ou distinções em razão da naturalidade, da sede 

ou domicilio dos licitantes, ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o especifico objeto do contrato”. 

Frisamos que a exigência da qualificação técnica exposta no edital tem 

por finalidade assegurar a adequada execução do contrato e é requisito objetivo, logo, os 

atestados similares ao objeto da licitação retrata a necessidade atual e é pertinente e 

compatível ao objeto e foi atendido na integra pela Recorrida, e permitiu que umas 

maiores gama de empresas participassem do pregão, aumentando a concorrência no 

certame, eis que essa é a finalidade de uma licitação pública. 

Nesse pórtico, as alegações da Recorrente são contrárias ao texto de Lei. 

Isto porque não pode envolver tanta burocracia, exageros e itens surreais. Ou seja, 

admite-se a exigência de comprovação de experiência anterior, mas se proíbe que o 

edital condicione a experiência anterior relativamente a prazos determinados, e não 

previstos no instrumento convocatório. Esse entendimento deriva da aplicação da parte 

final do inciso I do § 1º do art. 30, que explicitamente estabelece tal vedação. 

Ainda em relação aos apontamentos não previstos no edital pela 

Recorrente, registra-se que a mesma não impugnou os termos do Edital, concordando 

plenamente com os requisitos de habilitação e qualificação técnica ali expostos. Após a 

convalidação do instrumento convocatório todos os participantes e o pregoeiro estão 

vinculados àquelas exigências, NÃO SENDO POSSÍVEL INCLUSÃO DE 

EXIGÊNCIAS POSTERIORES, sob pena de infringir princípios basilares do 

procedimento licitatório, pois a lei não permite tal interpretação com base no §4º do art. 

21 da Lei de Licitações, a qual somente prevê a possibilidade de alteração aos termos do 

edital, e não ao critério de parte interessada e perdedora do certamente. 

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". 

As leis administrativas são normalmente, de ordem pública, e seus 

preceitos não podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de 

seus aplicadores e destinatários, uma vez que contém verdadeiros poderes-deveres, 

irrelegáveis pelos agentes públicos. 
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O ENTENDIMENTO CORRENTE NA DOUTRINA E 

JURISPRUDÊNCIA É DE QUE O EDITAL, NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, 

CONSTITUI LEI ENTRE AS PARTES E SE CONSTITUI O INSTRUMENTO DE 

VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS NO CURSO DA LICITAÇÃO, sendo que, “ao 

descumprir normas editalícias, a Administração frustra a própria razão de ser da 

licitação” e viola os princípios que direcionam a atividade administrativa, consignados 

no art. 3º da Lei das Licitações, in verbis: 

 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 

para a Administração e 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”. 

 

E assim, por certo, foi feito na presente licitação, dentro dos parâmetros 

técnicos, qualificação e experiência notória de toda a Equipe de Licitação e Pregoeira 

Oficial, que no nosso entender, foi totalmente desrespeitada, mesmo que indiretamente, 

com os fundamentos recursais, já que supostamente todo o trabalho desenvolvido na 

sessão, de nada foi acertado ou legal, já que todos os atos realizados e documentos 

encaminhados foram impugnados e rechaçados pela Empresa Recorrente. 

É cediço, portanto, que o Edital constitui lei entre os licitantes e que de 

suas disposições ninguém pode se furtar ao cumprimento. HELY LOPES MEIRELLES 

conceitua o princípio da vinculação ao Edital da seguinte forma: 

 

“Vinculação ao edital: a vinculação ao edital é o princípio básico de toda 

licitação. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a 

forma e modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento 

ou da realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse 

documentação ou propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei 

interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes 

como a Administração que o expediu (art. 41)”. 
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Desta lição não destoa o ilustre professor MARÇAL JUSTEN FILHO: 

“No procedimento licitatório, desenvolve-se atividade vinculada. Isso 

significa ausência de liberdade (como regra) para a autoridade administrativa. A lei 

define as condições de atuação dos agentes administrativos, estabelecendo a ordenação 

(sequência) dos atos a serem praticados e impondo condições excludentes de escolhas 

pessoais ou subjetivas”. (In Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. Ed. Dialética, São Paulo. 5ª edição/1998 – p. 62). 

Não há como negar que o princípio do julgamento objetivo é decorrência 

lógica do princípio da vinculação ao edital. Por esse princípio, obriga-se a 

Administração a se ater ao critério fixado no ato de convocação, evitando o subjetivismo 

no julgamento. Fica claro, portanto, que a Recorrente busca em seu recurso apenas criar 

o chamado tumulto processual, devendo a autoridade administrativa aplicar-lhe as 

sanções e advertências previstas na legislação de regência por sua conduta temerária 

que, quiçá, transborda os limites da boa-fé objetiva e da lealdade processual. 

Destarte, requer-se desde já o indeferimento, em sua íntegra, do recurso 

proposto pela recorrente, haja vista a inexistência de relevância nas alegações propostas. 

Por fim, cumpre esta Recorrida enaltecer não só o trabalho até aqui 

realizado pela Comissão de Licitação e equipe técnica da PBH - SUDECAP, como 

ressaltar que sua decisão se baseia tão somente no respeito às regras dispostas quando da 

publicação do instrumento convocatório, as quais, como se sabe, eram de amplo 

conhecimento de todos os participantes no Pregão. 

ASSIM, VERIFICA-SE QUE A INTENÇÃO DA RECORRENTE TEM 

NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO COM INTUITO DE TUMULTUAR O 

REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM ARGUMENTOS 

INFUNDADOS, QUE SE ACATADOS, ESTARIA DETURPANDO A FINALIDADE 

DA LEI DE LICITAÇÕES, QUANDO PREVIU TAL DISPOSIÇÃO. 

Diante dos fatos apontados, pior, é requerer a alteração do resultado do 

certame por alegações sem nenhum fundamento legal deixando de contratar com a 

Recorrida que possui capacidade técnica conforme previsto no edital e na legislação 

vigente e apresentou a proposta mais vantajosa à Administração, por ser essa mais 

econômica e indubitavelmente verossímil e que 

tenha atendido a todas as exigências do edital e da legislação em vigor. 
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III - DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, requer que seja completamente indeferido o recurso proposto em função 

da inaplicabilidade de suas parcas alegações, bem como sejam aceitas as argumentações 

aqui demonstradas para que seja mantida a decisão que declarou a AIMC PROJETOS 

vencedora do certame, dando prosseguimento as demais fases de adjudicação e posterior 

homologação do objeto licitado. 

Termos em que pede e aguarda deferimento. 

 

Ouro Branco/MG, 12 de maio de 2021. 
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A1MC PROJETOS LTDA 

CNPJ: 18.968.880/0001-50 

ANDERSON ALEX SANTOS 

CPF: 001.895.506-19 
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