
AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO INSTITUÍDA PELA SECRETARIA DE 

ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS CSC/MG 

Modalidade: Concorrência n2  150155800069/2017 

Tipo: Técnica e Preço 

Regime: Prestação de Serviços 

MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n2  05.945.444/0001-13 , com sede na 

Rua Centauro, n 231, sala 602, Cep 30.360-310, Bairro Santa Lucia, em Belo Horizonte, MG, 

vem, perante V. Sa., por seus procuradores, apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

apresentado pela empresa GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA, no Processo 

Licitatário n.0  150155800069/2017, pelas razões que passa a expor: 

- DAS PRETENSÕES DO RECORRENTE 

Alega a Recorrente, no subtópico lll.f, que a presente Recorrida 

não apresentou os documentos exigidos nos itens 8.8.1.6 e 8.9.3 do Edital Licitatório, os quais 

dizem respeito a comprovação que a sociedade empresária atende os requisitos do certame e 

ao seu credenciamento. 

Porém, razão não assiste a Recorrente, como será demonstrado a 

seguir. 

II - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA -ITEM 8.8.1.6 

A Recorrente, de maneira extremamente equivocada, pretende 

distorcer o que rege o Edital, trazendo à tona argumentos inverídicos e sem qualquer 

embasamento legal. Senão, veja-se. 

Rege o item 8.8.1 que, no que concerne a qualificação técnica, o 

Licitante deverá comprovar sua aptidão para desempenho das atividades do objeto da 

Licitação, por meio de atestados comprobatórios. 
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Ressalta-se que, como disposto pelo art. 30 da Lei n2  8666/93, os 

atestados de capacidade técnica são o meio idôneo para a comprovação de que o Licitante 

possui a maestria necessária para desenvolver a prestação de serviços solicitada pela 

Administração Pública por meio da Licitação. 

Dispõe, assim, o item 8.8.1.6 do Edital, a exigência de 

"comprovação que a sociedade empresário atende todos os requisitos descritos no ANEXO / 

(Termo de Referência)". 

Ora! Desnecessário maiores delongas sobre o .erria, ierido em 

vista que é evidente que tal comprovação é realizada pelo conjunto de atestados 

apresentados pela Licitante, não havendo no Edital ou na Lei de Licitações nenhuma menção 

a necessidade de apresentação de declaração assinada. 

Além de sequer mencionar a necessidade de declaração, como a 

mesma comprovaria a qualificação técnica de uma Licitante? 

A presente questão é tão clara que é inegável que uma empresa 

comprova sua aptidão por meio de atestados, os quais irão demonstrar sua expertise e 

experiência, sendo completamente desnecessária declaração nesse sentido — até mesmo 

porque uma declaração, elaborada de forma unilateral pela empresa Licitante, sequer tem 

força probante de sua capacidade técnica no que se refere a comprovação de sua qualificação. 

Nesse sentido, prevê a Lei de Licitações: 

"Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica 
limitar-se-á a: 

- registro ou inscrição na entidade profissional 
competente 

II - comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um 
dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de 
que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei 
especial, quando for o caso. 

§ 112 A comprovação de aptidão referida no inciso II 
do "capur deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e 
serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, limitadas as exigências (... (g.n) 



Assim, uma vez que a Recorrida apresentou todos os atestados 

necessários para comprovar sua qualificação técnica, não há que se falar em descumprimento 

do item 8.8.1.6, tampouco em necessidade de apresentação de declaração de sua aptidão, 

dado que não restam dúvidas a esse respeito, como comprovam os próprios atestados 

supramencionados. 

ii - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ITEM 8.9.3 

Alega ainda a Recorrente, aparentando desconhecer a devida 

tramitação de um processo licitatório, que a Recorrida não apresentou declaração de 

credenciamento no Envelope 0e  1, violando, assim, o item 8.9.3 do Edital. 

Convém, portanto, destacar que o Edital do presente certame 

prevê, em seu item 6.1, o qual determina sobre o credenciamento das Licitantes, que: 

6.1 Para o credenciarnento, o PROPONENTE deverá 
apresentar uma carta ou um documento indicando um representante, 
com firma reconhecida do outorgante, que terá competência para intervir 
em qualquer fase do procedimento licitatório, manifestar-se nas reuniões 
públicas, assinar em atas e demais documentos, e responder para todos 
os efeitos, no momento ou a posteriori, por sua representada, conforme 
modelo contido no Anexo III - Modelos de Declarações, deste Edital. 

Outrossim, salienta-se ainda o item 8.4, que dispõe: 

8.4 O ENVELOPE No 01 deverá conter os documentos 
relativos à regularidade jurídica (subitem 8.5), à regularidade fiscal 
(subitem 8.6), à qualificação econômico-financeira (subitem 8.7), à 
qualificação técnica (subitem 8.8), e as declarações (subitem 8.9). (g.n) 

Denota-se, dessa forma, que o documento de credenciamento da 

empresa Licitante não é requisitado no Envelope n2  1, como aduz a Recorrente, mas sim no 

momento inicial da Sessão de Abertura dos Envelopes, ocasião oportuna para tal. 

Basta uma simples leitura do Edital e da Ata de Abertura do 

Envelope n2  1 para elucidar a presente questão e a regularidade do certame. Como seria 

inserido o documento de credenciamento no Envelope n2  1, dado que o próprio 

credenciamento é realizado antes da abertura dos envelopes? 



Basta uma simples leitura do Edital e da Ata de Abertura do 

Envelope n2  1 para elucidar a presente questão e a regularidade do certame. Como seria inserido 

o documento de credenciamento no Envelope ng 1, dado que o próprio credenciamento é 

realizado antes da abertura dos envelopes? 

Mesmo que assim não fosse, e pelo mero amor ao debate, destaca-

se que a ausência de credenciamento não constituirá motivo para a inabilitação ou 

desclassificação de um Licitante, como rege o item 6.1.4 do Edital: 

6.1.4 A ausência do credenciamento não constituirá 
motivo para a inabilitação ou desclassificação do PROPONENTE, 
mas impedirá o seu respectivo representante de se manifestar, bem 
como de praticar qualquer outro ato inerente a esta LICITAÇÃO. 
(g.n) 

Assim, nenhuma razão assiste ao Recorrente, tendo a Recorrida 

procedido seu regular credenciamento no momento correto para tanto. 

VI— CONCLUSÃO 

23. Em vista de todo o exposto, e dado que o Recurso interposto 

pela empresa GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO LTDA não apresenta quaisquer fundamentos 

concretos ou embasados, requer o não provimento do recurso, bem como seja mantida a 

habilitação do CONSÓRCIO MATA ATLÂNTICA. 

Respeitosamente, 

Pede Deferimento. 

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2018. 

MYR PROJETOSSTRATÉGICOS E CoNsuLToRIA LTDA. 
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Marina Guimarães Paes de Barros 
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