
 

CONTRA RAZÕES 

Ilmo Sr. Adm. Magno Luiz Coelho de Moura 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRAMG 

Av. Afonso Pena, 981, Centro 

Belo Horizonte/MG 

Refª: Processo Licitatário Nº 07/2017 – Carta Convite Nº 03/2017 

A CVCTEC – CV de Carvalho Soluções Técnicas EIRELI - EPP pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 14.269.085/0001-12, com sede na Rua Cyro Vaz de Melo, nº 571, Loja 13 – Bairro Dona Clara 

- CEP: 31.255-840– Belo Horizonte/MG, neste ato representado por seu responsável legal infra assinado, vem, 

tempestivamente, com o imprescindível respeito, à presença de Vossa Sª, e com fulcro no disposto no art. 41, 

da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, oferecer a presente  

CONTRA RAZÃO 

aos termos do RECURSO interposto pela empresa NC2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, protocolado em 

13 de setembro 2017 e enviado pela CRA/MG em 14 de setembro 2017 via e-mail. 

DO OBJETO DESTA CONTRA RAZÃO 

Alega em apertada síntese a Recorrente o seguinte ponto: 

 

  



 

CONTRA RAZÕES 

Em face do Recurso Hierárquico, com preliminar Pedido de Reconsideração, interposto pela empresa NC2 

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA pelos fatos e mediante as razões de direito expostas a seguir, 

requerendo a manutenção integral da decisão recorrida bem como o seguimento das inclusas razões, a fim 

de que sejam apreciadas pelo lImo. Sr. Adm. Magno Luiz Coelho de Moura, Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, na qualidade de Autoridade Superior competente, a quem ora é requerida a 

confirmação do julgamento sob exame. 

No tocante a afirmação da empresa NC2 é inverídica pois manifestamos sim nosso interesse na data de 28 de 

agosto 2017 – desta forma atendendo ao Artigo 22, Parágrafo 3º da Lei 8.666/93  através da comunicação via 

e-mail (e em anexo), como segue abaixo: 

De: CVCTEC Tamara Talita [mailto:tamara@cvctec.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 28 de agosto de 2017 13:36 
Para: licitacao@cramg.org.br 
Assunto: Manifestação de interesse _ Carta Convite nº 003/17 

Prezada CPL, 
Boa tarde. 
Conforme item 6.3 do edital licitação tipo Carta Convite nº 003/17, manifestamos 
interesse na particiação desta licitação a se realizar no dia 01/09/2017. 
Att. 

 
Antes de imprimir, pense:  
        “Ambiente limpo não é o que mais se limpa e sim o que menos se suja.” 
                                                                                                     (Chico Xavier) 

Ademais, a exigência legal inserida na parte final do § 3º do art. 22 da Lei nº 8.666/93, não pode ser 

desfavorável para uma contratação vantajosa para administração pública. O seguinte entendimento do Prof. 

Marçal Justen Filho, in "Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos". Aide Ed., 4ª Ed. 1995, 

pág. 131, corrobora com a nossa tese, que assim se expressou: 

Afigura-se inconstitucional subordinar a participação à manifestação do interesse em até 

vinte e quatro horas antes da apresentação das propostas. A inconstitucionalidade não 

deriva da existência da limitação, mas de seu despropósito e da ausência de vínculo entre a 

exigência e o interesse público. Não existe fundamento para a discriminação. Por que 

permitir a participação de quem manifestou interesse no aludido prazo e não permitir a dos 

que não o fizeram? Não se exterioriza maior idoneidade de uns relativamente a outros. 

Ademais, o prazo de vinte e quatro horas não se destina a uma investigação sobre o 



 

interessado, mesmo porque isso seria inviável diante da exiguidade do tempo. Enfim, trata-se 

de restrição indevida e não fundamentada à livre participação dos interessados (...)" 

Sensato também é o magistério de Carlos Ari Sundfeld, in "Licitação e Contrato Administrativo", São Paulo, 

1994, pág. 82, que assim preleciona: 

"A lei prevê a antecipada comunicação de interesse com um único intento: garantir ao 

pretendente o conhecimento dos termos do ato convocatório, mediante o recebimento de 

cópia, tudo isso viabilizado no prazo de 24 horas. Mas se, ficando suficientemente informado 

com o simples exame do ato convocatório no quadro de aviso (ou por outra forma qualquer), 

o sujeito apresenta sua oferta, seria um despropósito total rechaçá-la, ao argumento da 

inobservância da formalidade de prévia manifestação de vontade, que existe em favor dele 

mesmo". 

Diante dessa abordagem, a douta Comissão tem uma questão jurídica para deliberar por uma das seguintes 

alternativas:  

1. aderir à singela opção do cumprimento do texto literal da norma (rejeitar as propostas dos 

cadastrados que não manifestaram interesse no prazo das vinte e quatro horas) em detrimento do 

próprio interesse da Administração; ou, então,  

2. ousar correr o risco de defender os interesses da administração e, neste caso, facultar a franca 

participação dos interessados, aceitando as propostas apresentadas nos termos do ato convocatório, 

até o exato momento da abertura da licitação, sem se submeter à despropositada e incostituional 

observância do prazo fixado no indigitado dispositivo legal, ainda que sujeito a possível 

questionamento administrativo ou judicial. 

Ademais, frente à facilidades do mundo da informática e a própria instituição do amplo cadastramento para 

os fornecedores ou prestadores de serviços dos mais diversos segmentos, frágil seria o argumento do mais 

ferrenho observador da expressão literal da norma de que, para aceitar a proposta naquelas condições, a 

comissão ou o responsável pelo convite demandaria algum tempo para certificar se o proponente está 

regularmente cadastrado, "Quid prodest" a exigência contida no Estatuto das Licitações? 

Podemos afirmar então, que o prazo fixado no indigitado dispositivo legal é prescindível, tanto para o 

proponente conhecer os termos do ato convocatório, quanto para permitir à administração o prévio exame 

da regularidade do cadastramento do interessado, o que certamente poderá ser constatado no exato 

momento da abertura da licitação, sem qualquer comprometimento para o certame, e em franca defesa do 

interesse público aqui apontado para a diretriz ampliação da competitividade. 

DO PEDIDO 

Assim, diante de tudo ora exposto, a RECORRENTE requer digne-se V. Exa. conhecer as razões do presente, 

dando-lhe PROVIMENTO, culminando assim com a declaração da continuidade da habilitação da RECORRENTE 

para prosseguir no pleito, como medida da mais transparente Justiça e garantindo competividade do certame. 



 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que a Comissão de Licitações mantenha sua decisão e, 

não sendo este o entendimento, faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em 

conformidade com o parágrafo 4º, do artigo 109, da Lei nº 8.666/1993, observando-se ainda o disposto no 

parágrafo 3º do mesmo artigo. 

Nestes temos, 

Pede deferimento. 

Belo Horizonte, 15 de Setembro de 2017 

 

___________________________________________ 
CV DE CARVALHO SOLUÇÕES TÉCNICAS EIRELI –EPP 

Claudio Vieira de Carvalho 
Diretor 

 


