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CONTRARRAZÃO :

ILMA SRA. PREGOEIRA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO.
PROAD Nº 3502/2021
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022
L & M SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 25.175.320/0001-03, devidamente qualificada nos autos do
processo de credenciamento, por meio de seu sócio Ely que a esta subscreve, com base no art. 109, I, ‘a’ da Lei
nº 8.666/93 vem tempestivamente a presença de Vossa Senhoria interpor.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO
Interposto pela empresa E MONTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA. em conformidade com o a seguir
exposto.
I – DA TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZOES
A presente contrarrazões é apresentada no prazo estabelecido no art. 109, § 3º da Lei nº 8.666/93, devendo,
portanto, a Vossa Senhoria vir a apreciá-lo, em conformidade como o dispositivo a seguir transcrito, e caso não
venha a reformar a decisão,  seja o presente encaminhado à autoridade superior  devidamente informados,
conforme preceitua o § 4o do art. 109, in verbis:

Tendo  em vista  que  o  resultado da  habilitação foi  publicado no  dia  25  de  março de  2022,  (sexta-feira),
começando a contagem do prazo para recurso, no dia 28 (segunda-feira), encerrando no dia 30 (quarta-feira),
quando inicia-se o prazo para as contrarrazões, sendo a presente peça, tempestiva.

II – DOS FATOS
O PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO, abriu procedimento licitatório
objetivando a  contratação  de empresa de  engenharia  para  “Contratação  de empresa especializada para  a
prestação de serviços
técnicos  profissionais  de  acompanhamento  e  apoio  à  fiscalização  dos  serviços  de  reforço  estrutural,  de
substituição do sistema de impermeabilização e de adequação das instalações de drenagem de águas pluviais
das lajes de estacionamento do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto (CJTMFF), localizado
em Natal/RN.”.

A recorrente, com o claro intuito de tumultuar e prejudicar o andamento do certame, apresentou um recurso
absurdo, com o único intuito de tentar excluir a empresa que cumpriu estritamente com os ditames editalícios,
para, assim, tentar diminuir a concorrência.
A Recorrente irresignada com a aceitação da proposta e habilitação da Recorrida, insurge com alegações, de
forma frágil e infundadas, quanto ao suposto descumprimento de itens do edital, no entanto tais alegações não
merecem prosperar.
Em respeito à ampla defesa e ao contraditório, respeitam-se as tentativas e argumentos da empresa por ora
recorrente em apresentar suas considerações a respeito da decisão desta Comissão de Licitação, mas conforme
será  exposto  a  seguir,  a  insistência  em  reconhecer  supostas  irregularidades  existentes  na  condução  do
julgamento  do  certame e  a  insistência  em declarar  que  a  documentação  apresentada  pela  Recorrida  não
preenche o exigido pelo Edital devem ser tão logo rechaçadas.
DAS INFUNDADAS RAZÕES DA RECORRENTE
Em uma tentativa frustrada, em inabilitar a Recorrida, em rápido resumo, a Recorrente alega o seguinte:
“A equipe de apoio da Licitação edital 03/2022 TRT-21, considerou como habilitada a empresa L&M serviços
EIRELI,  considerando-a  atender  aos  requisitos  do  item  9.1.2.2  do  TR  do  edital  03/2022,  por  apresentar
atestado em nome da empresa. Ora, se o atestado em nome da empresa não pode ser registrado e por esse
motivo não tem valor legal, conforme Art. 55 da resolução 1025/2009 CONFEA. Portanto e, certamente é um
acervo de valor profissional e não de valor da pessoa jurídica, o que faz a empresa L&M, habilitada no quesito
habilitação  técnico-profissional,  bem  como  na  habilitação  técnico-operacional,  assim  como  qualquer  outra
empresa do certame que apresente um quadro de profissionais com acervo técnico alinhado com o objeto.”.
Primeiramente, destacamos que as razões recursais, transcritas acima, são infundadas, sendo perceptível o
desespero  da recorrente  e  criar,  fruto  só  da  sua imaginação,  fatos  inverídicos,  demonstrando  que sequer
examinou o processo licitatório.
Toda a argumentação presente no recurso é fundada em informações ambíguas, organizadas fora do contexto
ou pinçadas à conveniência dos interesses da Recorrente, que não se ateve em examinar os ditames editalícios
e nem a documentação inserta nos autos.
CONTRARRAZÕES
1- Qualificação Técnico Operacional e Técnico Profissional
A comissão analisou a documentação da habilitação enviada pela L&M Serviços, e a considerou habilitada e
vencedora do certame, dentro dos ditames editalícios, EDITAL 03/2022.
De acordo com o item 16.14 alínea C) do edital
“c) Para a qualificação técnica será exigida de cada Licitante comprovação de aptidão para desempenho de
atividades pertinentes e compatíveis em características e quantidades com o objeto licitado, observando-se as
condições contidas nos tópicos 9.1.2.1; 9.1.2.2; 9.1.2.3 e 9.1.3 a 9.1.8 do Termo de Referência anexo I do
edital e, em especial o seguinte.

De acordo com a CAT 162761/2021 do profissional, Engenheiro Civil, Luciano Pereira Ferreira, comprova que o
profissional executou os serviços de Fiscalização para o Serviço Social de Transporte - SEST em João Pessoa, ao
qual  o  profissional  tem uma área  estimada de  8.400,00  m².  Nesta  CAT  que  comprova  o  acervo  Técnico
Profissional, e Técnico Operacional, comprovando que a empresa L&M Serviços executou e tem em seu quadro
um profissional com a expertise para execução de tal serviço.
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Capacidade Técnico – Operacional X Técnico – Profissional
A  Capacidade  técnico-operacional  “é  um  atributo  da  empresa  e  reflete  sua  aptidão  para  realização  de
determinado tipo de obra sob o aspecto gerencial, ou seja, para mobilizar apropriadamente equipamentos e
pessoas,  montar  canteiros,  administrar  suprimentos,  ter  capacidade  de  aquisição  de  insumos  em volume
compatível”. Já a capacidade técnico-profissional “é um atributo dos profissionais da empresa, daqueles que
serão os responsáveis técnicos pelo empreendimento e reflete sua experiência na realização daquele tipo de
serviço.” (MENDES, André – Aspectos Polêmicos de Licitações e Contratos de Obras Públicas).
No §3 e§4 do artigo 30 da Lei de Licitações 8.666/93 ao qual o este edital é regido, cita:
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços
similares de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior.

§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através
de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.

No Acórdão 1706/2007-TCU-Plenário cita no artigo 10.

10. Nos termos do art. 30 da Lei 8.666/93 é necessário que façamos uma distinção entre capacidade técnico-
operacional e capacidade técnico-profissional. A primeira diz respeito à capacidade operativa da empresa como
um todo, a segunda, definido no inciso I do §1º, diz respeito ao profissional que atua na empresa.

Os requisitos de habilitação técnico-operacionais, ordinariamente previstos no art. 30, da Lei nº. 8.666/93,
inserem-se, primeiramente, no contexto da obtenção da proposta mais vantajosa, na medida em que permitem
o ingresso na disputa apenas dos competidores aptos, em tese, a bem executarem o objeto licitado, sobretudo
porque “De nada serviria ao Estado pagar valor irrisório para receber objeto imprestável”  (JUSTEN FILHO,
Marçal. 14ª Ed, São Paulo: Dialética, 2010, pág. 66)

Após  o  esclarecimento  das  dúvidas  do  recorrente  em relação  a  diferenciação  entre  Técnico-Operacional  e
Técnico-Profissional,  fazemos  o  questionamento.  Se  o  Edital  e  Termo  de  Referência  não  estavam  em
consonância com o que a recorrente julga correto,  por que não foram pedidos esclarecimentos acerca da
situação até o dia 10/02/2022, como diz o edital? O edital é lei entre as partes em uma Licitação.

A  empresa  E  MONTE  ARQUITETURA  apresentou  as  CATs  Nº  0000000217701  e  Nº  0000000265836  do
profissional ESTANISLAU FERNANDES MONTE, e as CATs 1170652/2013, com atestado, e 1344031/2019, sem
atestado,  do  profissional  FRANCINALDO  HORACIO  DE  MEDEIROS,  todas  apenas  comprovando  seu  acervo
Técnico  Profissional,  sem  comprovação  Técnico  Operacional,  como  exigido  no  item  9.1.2.2  do  Termo  de
Referência.  Especificamente  na  CAT  Nº  0000000217701  do  profissional  ESTANISLAU  FERNANDES  MONTE,
podemos ver que a data de início da obra foi em 20/09/2005 com fim 14/06/2007, logo, não podendo ser
apresentada como comprovação  Técnico  Operacional,  já  que  segundo  o  cartão  CNPJ  da  empresa,  ela  foi
fundada em 24/12/2010.
2 – Do Preço
De acordo com o recurso movido pela empresa E MONTE ARQUITETURA LTDA., a empresa alega que tem a
proposta de valor inferior, e que foi a segunda colocada neste pregão, mesmo sendo desclassificada pela sua
qualificação técnica. Vale salientar que a proposta de menor preço, não necessariamente é a mais vantajosa. A
Empresa L&M Serviços apresenta uma CAT 162761/2021 em nome do seu Engenheiro Civil, Luciano Pereira
Ferreira, onde executou objeto similar ao solicitado com o quantitativo de 8.400m², mostrando a empresa
possui  em seu  quadro  um profissional  com capacidade  para  executar  o  serviço  tanto  do  ponto  de  vista
operacional  como  profissional.  Como  pode  ser  constatado  a  empresa  L&M Serviços,  tem a  capacitação  e
expertise para executar o serviço solicitado no edital. porque “De nada serviria ao Estado pagar valor irrisório
para receber objeto imprestável” (JUSTEN FILHO, Marçal. 14ª Ed, São Paulo: Dialética, 2010, pág. 66)
DA SOLICITAÇÃO
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, 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.
Diante  dos  fatos  apontados,  pior,  é  requerer  seja  desconsiderado  o  recurso  apresentado,  pois,  nenhum
fundamento legal, tendo a recorrida atendido a todas as exigências do edital e da legislação em vigor, não
restando outra alternativa, que preserve
a seriedade desse procedimento, senão, indeferir o tão equivocado recurso, mantendo a habilitação da empresa
L&M SERVIÇOS EIRELI.
Na remota hipótese de não ser essa a decisão da Comissão seja o presente encaminhado à autoridade superior,
devidamente fundamentado, conforme preceitua a o § 4o do art. 109, da Lei 8.666/93 e Lei n°. 14.133, de 1º
de abril de 2021.
Nestes termos pede deferimento do pleito, por pura legalidade.

Fechar
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