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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA DE 

VEREADORES DE XANXERÊ - ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022  

 

 

 

ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 21.843.424/0001-98, com sede à Avenida La Salle, nº 1089, Xanxerê/SC, CEP 

89.820-000; neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Marlon Andrioli, 

brasileiro, solteiro, Arquiteto e Urbanista, portador do RG nº 5238428 SSP/SC, inscrito no CPF 

sob o nº 072.482.019-10, residente e domiciliado à rua La Salle, nº 1243, ap. 303, bairro La Salle, 

Xanxerê/SC, vem, respeitosamente, apresentar:  

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

 

interposto pelas empresas DWD EMPREENDIMENTOS LTDA., e ENGEPLANTI CONSULTORIA 

LTDA., ambas já devidamente qualificadas neste Processo.  

 

 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Conforme lê-se no documento denominado “Aviso de Recurso”, o prazo para 

apresentação de contrarrazões pelas empresas licitantes interessadas é de 5 (cinco) dias úteis, 

contados “a partir de 09 de setembro”. Eis a completa redação do Aviso, in litteris:   

 

“A Câmara Municipal de Xanxerê informa que a empresa ENGEPLANTI PROJETOS E 

SUPERVISÃO, protocolou recurso quanto a licitação de Tomada de Preços nº 01/2022 

na data de 08/09/2022, cabendo as empresas licitantes o prazo de 05 dias úteis, a 

contar a partir de 09 de setembro para apresentação de contrarrazões” (Grifei)  
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Assim, considerando que o início do prazo se deu no dia 09.09.2022, e que o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis findará em 15 de setembro do corrente ano, as presentes contrarrazões 

ao recurso mostram-se, per si, tempestivas.  

 

II. DOS FATOS 

 

A Câmara Municipal de Xanxerê/SC publicou o Edital de Licitação nº 012/2022, 

Tomada de Preços nº 01/2022, cujo objeto refere-se à “Contratação de empresa especializada 

para elaboração e aprovação do projeto arquitetônico e projetos complementares para 

construção da edificação que abrigará a sede administrativa da Câmara Municipal de Xanxerê, 

com área entre 1.400m² a 1.800m²...”.  

No dia 31 de agosto do corrente ano, fora realizada a sessão pública designada para 

a “abertura de documentação” (verificação dos documentos de habilitação). Na mesma data, 

em Ata de julgamento das propostas, a empresa Andrioli Arquitetura e Projetos LTDA., 

apresentou a melhor proposta de preços no valor total de R$ 57.510,00 (cinquenta e sete mil, 

quinhentos e dez reais), e fora declarada vencedora do certame. Irresignadas com a decisão da 

comissão, as “empresas presentes” manifestaram suas intenções recursais. 

Em sede de recurso administrativo, a empresa DWD EMPREENDIMENTOS LTDA., 

pugnou pela desclassificação da ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA., por supostamente 

ter apresentado proposta de preço em valores inexequíveis. Alegou que a proposta “sequer 

abrange o salário” dos profissionais exigidos, que os valores apresentados ofendem a “justa 

disputa entre os interessados” e “estão totalmente desarrazoados e inexequíveis para o 

dimensionamento da presente contratação”.  

A recorrente ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA., por sua vez, pugnou pela 

inabilitação da ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA., por não ter apresentado 

“qualificação técnica pertinente”, e, ainda, pela sua desclassificação, em razão de ter 

apresentado proposta de preços “com apenas um item, unificando o projeto arquitetônico e os 

projetos complementares”, e pelo fato de ter apresentado o cronograma físico-financeiro em 

desconformidade com aquilo que exigido no Edital. 

É a lacônica síntese dos fatos. 
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III.   DO MÉRITO 

 

III.I. DO RECURSO DA EMPRESA DWD EMPREENDIMENTOS LTDA 

 

 

A pretensão recursal arguida pela empresa DWD Empreendimentos LTDA., não 

merece prosperar. Explico! 

De acordo com o item “9.1” do Edital, será considerada vencedora do certame a 

licitante que oferecer a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL. É a redação do supracitado item, 

in litteris:  

9.1. Será considerada vencedora do certame a licitante que oferecer a proposta de 

MENOR PREÇO GLOBAL, desde que atendidos integralmente todos os requisitos do 

presente Edital e Anexos observando-se, quando aplicável, a Lei Complementar nº. 

123/2006. (Grifei)  

O objetivo precípuo da Administração Pública, in casu, era realizar a contratação de 

empresa especializada na elaboração e aprovação de projetos arquitetônicos que apresentasse 

proposta de preço mais vantajosa (ou seja, com o menor preço global). De acordo com a Ata 

de Julgamento das propostas de preços, fora a empresa ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS 

LTDA., aquela a apresentar a melhor proposta de preço para o objeto. 

Aludida proposta não é inexequível, bastando que bem se observe a Lei de 

Licitações, mais precisamente o art. 48, inc. II, que assim dispõe:  

Art. 48.  Serão desclassificadas: 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 

dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 

são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas 

necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.  § 1º Para os efeitos 

do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexequíveis, no 

caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas 

cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 

valores:   a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta 

por cento) do valor orçado pela administração, ou b) valor orçado pela administração.  
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Em detida análise ao preço proposto, ver-se-á que este não é inexequível nos 

termos da Lei. Assim:  

 

De toda forma, haverá sempre a possibilidade de o licitante fazer prova da sua 

capacidade executória, eis que a viabilidade da proposta possui como característica a presunção 

relativa de inexequibilidade dos preços.  

Isso porque a proposta de preços só será considerada inexequível quando não puder 

ser demonstrada a sua viabilidade através de documentos probantes, logo, a desclassificação 

nunca poderá se dar de forma sumária, devendo, em todos os casos, ser oportunizado ao 

licitante que comprove a exequibilidade do preço ofertado, sendo que a redação do inciso II, do 

art. 48 da Lei 8.666/93 é clara ao exigir tal condição.  

Ademais, de registrar que, apesar de o parágrafo 1º do artigo supracitado1 

estabelecer parâmetros para que a autoridade se aproxime dos critérios objetivos de 

julgamento das propostas, tal dispositivo não pode ser interpretado de forma literal, rígida e 

absoluta, devendo a presunção de inexequibilidade ser relativa. Esse é o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça2, in litteris:  

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA INEXEQUÍVEL. ART. 48, 

I E II, § 1º, DA LEI 8.666/93. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO 

PELO LICITANTE DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

questão controvertida consiste em saber se o não atendimento dos critérios 

 
1 §1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de 

licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 

(cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou b) valor orçado pela administração. 
2 STJ – REsp: 965839 SP 2007/0152265-0, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 15/12/2009, 

T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2010. 

EMPRESA PREÇO GLOBAL PROPOSTO 

Andrioli Arquitetura e Projetos Ltda R$ 57.510,00 

Engeplanti Consultoria Ltda R$ 77.400,00 

DWD Empreendimentos Ltda R$ 95.400,00 

MÉDIAS DOS VALORES (PROPOSTA ACIMA DE 

50% DO PREÇO MÁXIMO) 

 

R$ 76.770,00 

PREÇO MÍNIMO PARA PROPOSTA SER 

CONSIDERADA VÁLIDA (70% DA MÉDIA DAS 

PROPOSTAS APRESENTADAS) 

 

R$ 53.739,00 
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objetivos previstos no art. 48, I e II, § 1º, a e b, da Lei 8.666/93 para fins de análise do 

caráter exequível/inexequível da proposta apresentada em procedimento licitatório 

gera presunção absoluta ou relativa de inexequibilidade. 2. A licitação visa a selecionar 

a proposta mais vantajosa à Administração Pública, de maneira que a 

inexequibilidade prevista no mencionado art. 48 da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos não pode ser avaliada de forma absoluta e rígida. Ao contrário, deve 

ser examinada em cada caso, averiguando-se se a proposta apresentada, embora 

enquadrada em alguma das hipóteses de inexequibilidade, pode ser, concretamente, 

executada pelo proponente. Destarte, a presunção de inexequibilidade deve ser 

considerada relativa, podendo ser afastada, por meio da demonstração, pelo 

licitante que apresenta a proposta, de que esta é de valor reduzido, mas exequível. 

3. Nesse contexto, a proposta inferior a 70% do valor orçado pela Administração 

Pública (art. 48, § 1º, b, da Lei 8.666/93) pode ser considerada exequível, se houver 

comprovação de que o proponente pode realizar o objeto da licitação. […] a vencedora 

do certame “demonstrou que seu preço não é deficitário (o preço ofertado cobre o 

seu custo), tendo inclusive comprovado uma margem de lucratividade”. […] (Grifei) 

Pois bem! 

Quanto à remuneração dos profissionais que compõe a equipe técnica, cumpre 

informar que todos possuem justa remuneração mensal3 – que vai além dos valores unitários 

registrados na proposta -, eis que aludidos profissionais recebem salários fixos mensais, não 

sendo remunerados por obras ou contratos específicos. De frisar que, justamente por serem 

profissionais previamente contratados, são descartados os custos de contratações de pessoal 

específicas, que poderiam aumentar o valor da proposta. O valor unitário considerado está 

diluído/reduzido, pois vários são os projetos que referidos profissionais contratados realizam 

durante o mês, não prestando serviços exclusivos ao projeto objeto do presente Processo 

Licitatório. 

Ademais, alega a empresa recorrente o seguinte:  

Considerando então, o valor da proposta da empresa Andrioli Arquitetura e Projetos 

Ltda, no importe de R$ 57.510,00 (cinquenta e sete mil quinhentos e dez reais) e 

Engeplanti Consultoria Ltda, no importe de R$ 77.400,00 (setenta e sete e quatrocentos 

reais), sequer abrange o salário profissional, seja para engenheiro civil que está na 

ordem de R$ 10.908,00 para oito horas diárias e/ou R$ 7.272,00 para 6 horas diárias 

ao profissional em arquitetura e urbanismo, haja vista que, segundo o edital os 

 
3 Igual ou superior ao mínimo estipulado pelos Conselhos de Classe, não havendo qualquer ilegalidade.  
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respectivos projetos deverão ser entregues em um prazo 60 (sessenta dias) corridos, 

razão pela qual, estes profissionais estariam quarenta e quatro (44) dias vinculados 

diretamente na projeção/desenvolvimento/alinhamento/pesquisa de preços para 

composições das planilhas orçamentárias e composições de quantidades e unidades de 

medidas, o que demonstra que ao valor de R$ 31,95 (trinta e um reais e noventa e cinco 

centavos) e R$ 12,00 e R$ 31,00 que somando esses valor dá conta de R$ 43,00 

(quarenta e três reais), desrespeitam a legislação vigente dos profissionais inscritos em 

ambos os conselhos que regulamentam a profissão, além da sua inexequibilidade, no 

universo competitivo em licitações, o que passa a ofender ao princípio da isonomia 

entre os licitantes e ao princípio do julgamento objetivo. 

Ocorre que a equação é equivocada, visto que sendo o salário mensal de R$ 

10.908,00 (dez mil, novecentos e oito reais), no prazo de 60 (sessenta) dias (ou dois meses), o 

custo com o profissional de engenharia ou arquitetura seria inferior a 40% do valor global de 

nossa proposta. Nestes termos haveriam valores suficientes para demais custos, inclusive 

relativos a impostos, encargos, lucro etc. Ocorre que, além de equivocada, cada empresa possui 

sua estrutura gerencial própria.   

Devem ser consideradas peculiaridades, possibilidades, custos e lucratividade 

referentes a tal prestação de serviços, de forma a permitir o mais importante, ou seja, o 

INTERESSE PÚBLICO, uma vez que a economia nas despesas dos cofres públicos é benéfica para 

toda sociedade.  

Atenta-se, também, ao fato de que despesas com estrutura operacional de uma 

proposta podem ser exequíveis para uma empresa e não para outra, sendo que a exclusão de 

proposta demonstrada exequível constitui falta grave. 

A empresa ainda menciona: 

O principal objetivo da Administração é evitar o descumprimento do contrato e a 

descontinuidade do serviço público. Contudo, não há um limite legal que obrigue o 

particular a praticar preços específicos na planilha de custos. O Poder Público não tem 

a prerrogativa de vincular os licitantes de modo que impeça a livre concorrência, 

contudo tem o dever de verificar a macula entre situações que venham maquiar uma 

informação que ofenda aos princípios norteadores das licitações públicas. 

Quanto ao descumprimento do contrato ou descontinuidade do serviço público, a 

nossa empresa possui um histórico de contratos cumpridos desde de 2015, ano de fundação da 

http://www.andrioliprojetos.com.br/
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empresa. Ao longo deste período, diversos projetos de complexidade similar ou superior foram 

entregues para a iniciativa pública, não restando nada que nos desabone. Inclusive alguns dos 

serviços concluídos foram demostrados através dos atestados de capacidade técnica enviados 

junto a documentação de habilitação. 

 De ressaltar, por fim, que a empresa possui TOTAIS CONDIÇÕES de executar o objeto 

deste documento no qual enaltecemos o dever da administração em resguardar o interesse 

público, não tendo ela o direito a excluir propostas econômicas e causar danos ao interesse 

público, sendo tal prática ilegal.  

Assim, tendo em consideração a exequibilidade do preço proposto, que está em 

consonância com os ditames constitucionais e a principiologia da Lei de Licitações, requer-se o 

improvimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da empresa Recorrida, 

ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA., como vencedora do objeto deste Edital.  

  

III.II. DO RECURSO DA EMPRESA ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA 

 

A pretensão recursal arguida pela empresa ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA., 

também não merece prosperar. Explico! 

Inicialmente, destaca a recorrente que a recorrida não atendeu ao Edital quanto à 

qualificação técnica exigida. Mencionou que “foram apresentadas 09 (nove) CATs, sendo que 

nenhuma delas possui projeto arquitetônico com o mínimo de 1.000m2”. Que destas, apenas 2 

(duas) apresentaram quantitativo acima do exigido, sendo que a CAT nº 369443 não seria um 

projeto arquitetônico semelhante ao que almejado pela contratante. Asseverou, ademais, que 

“as demais CATs apresentadas contém a as atividades de projetos arquitetônicos de REFORMA, 

o que não se confunde com o os projetos arquitetônicos para edificações, uma vez que são 

atividades distintas, inclusive para fins de cadastro das ARTs no Conselho Regional de 

Engenharia”. 

Pois bem! 

Quanto aos projetos arquitetônicos de reforma, em comparação aos projetos para 

edificação, cumpre informar que, conforme o art. 2º, inciso I, da Resolução nº 51, de 12 de julho 

de 2013, ambas exigem equivalente competência e conhecimento técnico profissional. Veja: 

http://www.andrioliprojetos.com.br/
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Art. 2º - No âmbito dos campos de atuação relacionados nos incisos deste artigo, em 

conformidade com o que dispõe o art. 3° da Lei n° 12.378, de 2010, ficam especificadas 

como da competência e habilidade do arquiteto e urbanista, adquiridas na formação 

do profissional, as seguintes áreas de atuação: (Redação dada pela Resolução 

CAU/BR nº 210, de 24 de setembro de 2021) 

I – DA ARQUITETURA E URBANISMO:  

a) projeto arquitetônico de edificação ou de reforma de edificação;” 

 

Em outras palavras: o profissional técnico terá competência para atuar em projetos 

arquitetônicos de edificação e de reforma de edificação de semelhante modo, tanto que a 

Resolução do Conselho (acima transcrita), identifica ambos na mesma alínea. Mesmo que já 

existente, as adequações de acessibilidade e demais critérios técnicos exigem qualificação de 

atribuições tal qual para o projeto de edificação nova, visto a necessidade de avaliar todos os 

setores, ambientes e fluxos da edificação. 

Além disto, as exigências para atendimento das legislações vigentes, bem como as 

normas técnicas a serem seguidas para projeto arquitetônico de edificação ou de reforma são 

exatamente as mesmas. Ou seja, a complexidade do projeto arquitetônico de reforma é a 

mesma, ou até superior às de projeto arquitetônico. Portanto, para elaboração de um projeto 

arquitetônico de reforma, existe a necessidade do mesmo conhecimento e qualificação em 

comparação à elaboração de uma edificação nova, exigindo um maior grau de complexidade e 

tecnicidade, tendo em vista ser necessário executar correções no projeto edificado para 

atendimento às legislações e normas atuais.   

Com relação aos CAT’s anexadas ao presente Processo pela recorrida, assim 

menciona a recorrente:  

http://www.andrioliprojetos.com.br/
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A recorrente, entretanto, falta com a verdade, pois apresenta os atestados da 

maneira que melhor lhe convêm, omitindo informações. Veja a identificação das CATs juntadas 

aos Autos: 

CAT 477234 = Elaboração de projetos para a EEB Emílio G. Médici, com área total de 
4.022,29m².  
CAT 593494 = Elaboração de projetos para a EEB Arlindo Barbiero, com área total de 
2.378,24m². 
CAT 501517 = Elaboração de projetos de acessibilidade para a EEB Zitta Flach, com área 
total de 5.956,08m². 
CAT 409227 = Elaboração de projetos para a Rede de Frio Videira, com área total de 
477,08m². 
CAT 369443 = Elaboração de projetos arquitetônico, paisagismo, drenagem e 
movimentação de terra para o cemitério municipal de Lindóia do Sul, com área total 
de 23.703,28 m². 
CAT 479935 = Levantamento Planialtimétrico de área total de 10.000,00m² 
CAT 441331 = Elaboração de projetos para a Unidade Prisional de Maravilha, com área 
total de 749,81 m². 
CAT 398662 = Elaboração de Projeto Urbanístico, Parcelamento do solo mediante 
loteamento, movimentação de terra, Drenagem e Pavimentação, para o loteamento 
industrial Acídio, com área total de 45.569,28 m². 
CAT 461142 = Elaboração de projetos para a EEB Arlindo Barbiero, com área total de 
2.992,26m². 
 

As CAT’s juntadas, por óbvio, possuem metragem superior (e muito) em 

comparação àquela que exigida no Edital, não sendo verdadeiras as alegações da empresa 

Engeplanti.  

A alegação de que a CAT de nº 369443 não seria um projeto arquitetônico com 

características semelhantes ao que almejado pela contratante, também não merece prosperar. 

Em verdade, a CAT juntada possui semelhança, e ainda é de complexidade tecnológica e 

http://www.andrioliprojetos.com.br/
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operacional superior as que exigidas no Edital, fato que poderá ser muito bem comprovado 

por qualquer técnico na área.  

É a redação do art. 30, §3º da Lei nº 8.666/93:  

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: (...) § 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. 

Discorre a recorrente, ainda, que as CATs de reforma não “se confunde com o os 

projetos arquitetônicos para edificações, uma vez que são atividades distintas, inclusive para 

fins de cadastro das ARTs no Conselho Regional de Engenharia” 

Ocorre aqui uma distorção da realidade, visto que o CREA apresenta 4 (quatro) 

opções de atividades para a mesma ART. Para exemplificar, poderia ser a primeira atividade de 

projeto e a segunda atividade de execução. Ocorre que o objeto do contrato trata apenas de 

uma atividade: Elaboração de projetos. Ou seja, o CREA não possibilita apresentar projeto 

arquitetônico de reforma, diferente do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Noutras 

palavras, caso um profissional do CREA necessite realizar um projeto arquitetônico de 

reforma, ele apenas teria a opção de projeto arquitetônico. Quanto à forma dos profissionais 

do CAU emitirem o Registro de Responsabilidade Técnica, veja-se: 

Preliminarmente deve ser escolhido o grupo de atividades: 

 

Veja que PROJETO é uma categoria, EXECUÇÃO outra. 

No segundo passo, após selecionar o grupo de atividades “PROJETO”, deve-se inserir 

os projetos a serem elaborados. Nota-se que projeto arquitetônico e projeto arquitetônico de 

reforma estão no mesmo grupo e categoria “ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES”.  
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A empresa ENGEPLANTI cita em seu recurso que a recorrida não realizou projeto 

arquitetônico de edificações. Ocorre que realizamos o projeto de ARQUITETURA DAS 

EDIFICAÇÕES, nas seguintes CATS, todas com áreas totais superiores as exigidas: 

CAT 477234 = área total de 4.022,29m², incluindo ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES 
CAT 593494 = área total de 2.378,24m², incluindo ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES 
CAT 501517 = área total de 5.956,08m², incluindo ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES 
CAT 461142 = área total de 2.992,26m², incluindo ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES 
 

De registrar que em todas as certidões, comprovou-se qualificação técnica nos 

serviços de projetos estruturais, hidrossanitários, elétricos, preventivos contra incêndio e 

pânico, entre outros serviços, inclusive projeto arquitetônico, mesmo em alguns casos sendo 

projeto arquitetônico de reforma, visto que no seu escopo inclui “projeto de avaliação de 

acessibilidade espacial/sinalização e comunicação universal”, ou seja, requisito indispensável 

nos dias atuais para projetos de edificações públicas, sejam edificações novas ou a 

ampliar/reformar. 

No “SICCAU” - site do CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) -, quando se 

emite o RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), é necessário, antes mesmo de adicionar 

qualquer grupo de atividade técnicas, declarar que no projeto foram ou não atendidas as regras 

de acessibilidade revistas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, conforme imagem 

abaixo. 
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As certidões de acervo técnico com atestado são vinculadas a um RRT, das quais 

foram apresentadas no envelope de habilitação. Em ambas as certidões apresentadas, nos 

RRT’s, devido à complexidade e tipologia dos projetos, os mesmos foram elaborados de modo 

atender as normas técnicas de acessibilidade da ABNT na legislação específica e no Decreto 

Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004. E para tal, no próprio RRT, declarou-se que “na(s) 

atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas 

normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n° 

5.296, de 2 de dezembro de 2004. Resta claro, portanto, que foram elaborados projetos que 

atendem as normas vigentes de acessibilidade, ambos indispensáveis para o projeto 

arquitetônico, seja para edificação nova ou para reforma.  

Por fim, quanto a alegação de que “a empresa Andrioli apresentou a Certidão do 

CREA/SC com prazo de validade vencido em 31/03/2023, contrariando o Edital em seu item 

4.1.7”, de registrar que, apesar de possuirmos situação regular perante o CREA, de fato houve 

um equívoco ao apresentar está certidão com data vencida (houve um erro ao imprimir arquivo 

antigo). No entanto a Certidão de registro junto ao CAU (apresentada na habilitação) 

comprova nossa situação regular perante o Conselho, em acordo com o item 4.1.7 e 4.1.8.1 do 

edital: 

 

4.1.7. CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA no Conselho de Classe competente, 

da jurisdição da sede da empresa Licitante, com prazo de validade vigente; 
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4.1.8.1. Comprovante de Registro no Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

de Santa Catarina – CREA/SC ou CAU/SC da empresa; 

 

A exigência editalícia é de que a empresa proponente possua registro em um ou 

outro Conselho. Apesar de possuir situação regular nos dois Conselhos de classe, na 

habilitação comprovamos apenas o CAU, estando de acordo com o exigido em EDITAL. 

Alegou a recorrente, ademais, que a recorrida deveria ser desclassificada pois 

“apresentou proposta de preços com apenas um item, unificando o projeto arquitetônico e os 

projetos complementares, em total desordem ao que determina o Edital da Tomada de Preços 

nº 001/2022”. 

Vejamos a exigência e o que determina o edital referente a apresentação da 

proposta de preços: 

 

05 – DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - Envelope Nº 2  

5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em um envelope devidamente 

fechado e colado, redigida em português claro e legível, sem emendas e rasuras ou 

entrelinhas, em papel timbrado da firma proponente, ou em papel simples com 

carimbo do proponente, rubricada, datada e assinada pela pessoa habilitada para tal, 

com preço total e global para a execução do serviço técnico, expresso em moeda 

corrente nacional, devendo estar incluídos todos os custos, inclusive o CDI (impostos, 

taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, o qual deverá estar declarado). 

5.1.1. Em caso de conflito entre valores propostos (unitário e total) será considerado o 

valor unitário.  

5.1.2. Planilha orçamentária, contendo os quantitativos previstos, preço unitário e 

total, considerando todos os encargos (impostos, taxas, contribuições), mencionando 

todas as características do mesmo, além do prazo de entrega.  

5.1.3. Validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação, sendo este o prazo considerado em caso de omissão.  

5.1.4. Cronograma físico-financeiro contendo as etapas de execução do serviço, as 

respectivas parcelas de pagamento, bem definidas, assinado, também pelo 

responsável técnico habilitado.  

5.1.5. Uma vez abertas as propostas não serão admitidas cancelamentos, retificações 

de preços ou alterações nas condições estabelecidas.  

5.1.6. Declaração expressa de aceitação desse Edital, sem restrições de qualquer 

natureza e de que, se vencedora da licitação, executará os serviços de acordo com as 

normas e especificações deste edital. 
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 5.1.7. O valor global e unitários da proposta não poderão ultrapassar os valores do 

orçamento oficial estimado no valor de referência deste Edital, que é de R$ 115.000,00 

(cento e quinze mil reais).  

Obs.: Para aferimento do valor global deverá levar em consideração a metragem de 

1.800m² de área construída.” 

 

Ao consultar nossa proposta, pode-se observar que foi ela apresentada em 

conformidade ao item “5.1” do edital. Em atendimento ao item “5.1.2”, de informar que a 

planilha orçamentária contém o quantitativo previsto (1.800,00m² conforme observação 

posterior ao item 5.1.7), o preço unitário (R$ 31,95) e o preço total (R$ 57.510,00), e considera 

todos os encargos (impostos, taxas, contribuições) - descritos no primeiro parágrafo da página 

02. Ademais, é mencionado na carta de apresentação, - primeira página -, todas as 

características do mesmo, inclusive apresentando declarações de que a empresa está ciente do 

objeto licitado de acordo com as especificações do edital. Também menciona o prazo de entrega 

(sessenta dias), em acordo com o item 5.1.3. 

A proposta apresenta, ainda, cronograma físico financeiro, dividido em 2 (duas) 

etapas.  Ou seja, foi proposta a execução de 40% (quarenta por cento) do escopo nos primeiros 

trinta dias, enquanto os 60% (sessenta por cento) restantes serão concluídos aos sessenta dias. 

Além disto, o próprio edital no termo de contrato o seguinte: 

Cláusula Nona: O pagamento pela execução dos Projetos Arquitetônicos e 

complementares e Planilha Orçamentária será efetuado em parcela única, até o 5º dia 

útil contado a partir da conclusão dos serviços, com a emissão da nota fiscal. 

 

Ou seja, o pagamento será em parcela única. Desta forma, separar o preço do 

projeto arquitetônico e projetos complementares é IRRELEVANTE. 

Neste ponto, de frisar que em momento algum o edital cita que devem ser 

apresentados valores separados. Não há sequer modelo de proposta que deva ser seguido. A 

disputa da licitação é por preço global, de forma que, se fosse por item/lote, poderiam haver 

vencedores distintos, não sendo o caso no presente processo.  

Em atendimento ao item 5.1.6, foi apresentado declaração expressa de aceitação 

desse Edital, sem restrições de qualquer natureza e de que, se vencedora da licitação, a empresa 

executará os serviços de acordo com as normas e especificações deste edital. Por fim, nosso 
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preço proposto não ultrapassa o preço máximo estipulado no item “5.1.7”. Em resumo, a 

proposta de preços foi apresentada em conformidade com o Edital. 

A recorrente cita ainda que:  

 

Além disso, em caso de conflito de valores (item 5.1.1), o valor unitário é o que 

prevalece. E no caso em tela, foi apresentado um valor unitário único para todos os 

itens, o que não se pode aceitar. 

 

Ocorre que esse conflito não existe. Mesmo que existisse, não haveria problema 

algum, visto estar previsto preço unitário para conclusão do objeto do contrato. Para 

exemplificar: O preço unitário foi de R$ 31,95 por m². No caso em questão, R$ 31,95 

multiplicado por 1.800,00 m².  

Caso o valor total estivesse errado, deveria ser desconsiderado e corrigido para o 

valor unitário. O que NÃO se pode aceitar é a interpretação equivocada ou mal intencionada 

para obter benefício próprio, prejudicando o interesse público. O que NÃO se pode aceitar é o 

excesso de formalismo, principalmente por não haver explicitamente modelo a ser seguido no 

edital.  

Mas o mais importante, além dos motivos expostos até então serem suficientes para 

julgar improcedente o recurso apresentado pela ENGEPLANTI, há um fator relevante exposto 

no edital: 

9.2. A adjudicação do objeto deste Edital à licitante, cuja proposta seja considerada 

vencedora, será GLOBAL. 9.3. Erros no preenchimento da planilha não constituem 

motivos suficientes para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser 

ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão de Licitação, desde que não 

haja majoração do preço global proposto. 

 

A recorrente continua:  

 

Ora, o Cronograma físico-financeiro é documento em que estão previstas as etapas ou 

parcelas de execução da obra ou prestação dos serviços, datas e o desembolso que a 

Administração deve fazer por ocasião das medições e efetivação dos pagamentos.  

Assim, a Administração utiliza este documento para acompanhar as etapas do serviço. 

No caso em tela, não há possibilidade de acompanhamento, uma vez que o documento 
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apresentado pela proponente não está em harmonia com o que determina o Plano de 

Necessidades, anexo 7.  

Segue decisão do Tribunal de Contas acerca do assunto:  

É evidente que para impedir a realização de pagamentos antecipados, deve-se exigir 

também dos licitantes que vinculem, em seus cronogramas, o percentual relativo à 

etapa executada ao seu respectivo valor no orçamento do projeto. Tal cuidado, aliado 

à adoção do critério de aceitabilidade de preço unitário no instrumento convocatório, 

conforme exige o art. 40, inciso X da Lei 8669/93, compatibiliza o cronograma de 

pagamentos da proposta do licitante ao cronograma de desembolso da Administração, 

que depende da disponibilidade dos recursos públicos. Convém lembrar que o art. 40, 

IX, b, da Lei de Licitações e Contratos exige que o Edital indique o cronograma de 

desembolsos máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos 

financeiros. (Acórdão 2650/2007 Plenário) 

 

Ocorre que conforme demonstrado anteriormente, o pagamento será efetuado em 

parcela única após conclusão dos serviços. Desta forma não se aplica as alegações da 

ENGEPLANTI. 

Vejam, Nobres Julgadores, que o julgamento deve se dar nos estritos termos do ato 

convocatório e da Lei de Licitações, sendo indispensável, para tanto, que somente sejam 

validados propostas e documentos que efetivamente guardem não só afinidade com a 

amplitude do objeto licitatório, mas também, especialmente, quanto à forma de 

apresentação/comprovação das exigências legais. 

Como registrado por José Cretella Junior, “apenas serão admitidas exigências 

absolutamente necessárias para demonstrar que o proponente está preparado para executar 

o objeto da licitação”4. Infere-se, ainda, do artigo 3º da Lei de Licitações, que é vedado à 

Administração ultrapassar esses limites através da inclusão de condições que restrinjam a 

participação no procedimento ou que maculem a isonomia das licitantes. 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância dos princípios constitucionais da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração que 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. 

 
4 Comentários à Constituição Brasileira de 1988, ed. Forense Universitária, 2ª ed, 1992, v. IV, p. 2249. 
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Interpretando as disposições do artigo 3º, o ilustre especialista na área de licitação, o 

doutor MARÇAL JUSTEN FILHO, assim assevera: 

Os dispositivos restantes, acerca da licitação, desdobram os princípios do art. 3º, que 

funciona como norteador do trabalho hermenêutico e de aplicação da Lei das licitações. 

Nenhuma solução, em caso algum, será sustentável quando colidente com o art. 3º. 

Havendo dúvida sobre o caminho a adotar ou a opção a preferir, o intérprete deverá 

recorrer a esse dispositivo. Dentre diversas soluções possíveis, deverão ser rejeitadas 

as incompatíveis com os princípios do art. 3º.5 

 

De fato, a lei licitatória buscou a preservação do que realmente se procura atingir 

em uma licitação, impondo várias limitações de forma a evitar que exigências não previstas em 

lei acabassem por representar instrumentos de indevida restrição à liberdade de participação 

em licitação e desvio da igualdade entre os licitantes. Sobre o assunto, lapidar é a lição do 

ilustre administrativista Adilson Dallari, em sua obra: 

A doutrina e a jurisprudência indicam que, no tocante à fase de habilitação, como o 

objeto dessa fase é verificar se aquelas pessoas que pretendem contratar têm ou não 

condições para contratar (essa é a essência, isto é, o fundamento), interessa para a 

Administração receber o maior número de proponentes, porque, quanto maior a 

concorrência, maior será a possibilidade de encontrar condições vantajosas. (Grifos 

nossos)  

Alexandre de Moraes, analisando este tema se expressa da seguinte maneira: 

O Administrador público somente poderá fazer o que estiver expressamente 

autorizado em lei e nas demais espécies normativas, inexistindo, pois, incidência de 

sua vontade subjetiva, pois na administração Pública só é permito fazer o que a lei 

autoriza (MORAES, Direito Constitucional, p.324). (Grifos nossos) 

Num processo licitatório, a prática recomenda que a Comissão de Licitação seja 

RAZOÁVEL na sua decisão. Porque essa RAZOABILIDADE não fere outros Princípios 

Constitucionais aplicáveis à Lei das Licitações. O caput do art. 37 da Constituição Federal 

enumera os princípios gerais regentes da Administração Pública. São os “princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.  

Junto com aqueles, encontra-se analogicamente o da RAZOABILIDADE, na vereda da 

Lei n° 9.784/99, que trata do processo administrativo, que sendo posterior a Lei de Licitações, 

inova, trazendo ao contexto o disposto, no seu art. 2º, veja:  

 
5 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Ed. Dialética, 5º edição, fls. 54. 
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Art. 2. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 

finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 

contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (grifamos) 

Parágrafo Único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 

critérios de: (...)  

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 

segurança e respeito aos direitos dos administrados;  

 
Todos os Princípios aplicáveis à Lei das Licitações, ou aos certames licitatórios, são 

construídos sobre sólidos fundamentos filosóficos, e que podem servir de instrução ao 

aplicador da Lei, no momento de uma decisão sobre matéria de fato que não tenha sido 

objeto de previsão legal. 

E essa Comissão, no caso do presente certame dessa sublime Instituição, é 

efetivamente o “aplicador da Lei”. Por isso, pode subsidiariamente aplicar a RAZOABILIDADE na 

instrução da presente licitação principalmente para simplificar atos que não prejudicam a 

concorrência, em si, e sim facilita procedimentos ou a escolha em favor do próprio Interesse 

Público. 

Como diz de Marçal Justen Filho, o princípio da proporcionalidade, prestigia a 

“instrumentalidade das normas jurídicas em relação aos fins a que se orientam” e 

“exclui interpretações que tornem inútil a(s) finalidade(s) buscada(s) pela norma”. 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 

9a Ed., São Paulo: Dialética, 2002, p. 66- 67).  

Na circunstância da vida, o fundamento de decisões no princípio da razoabilidade 

vem, habitualmente, associado à rejeição ao excesso de formalismo, quando do julgamento de 

documentos de habilitação ou de propostas técnicas ou comerciais apresentadas por licitantes. 

É preciso destacar que a proposta mais vantajosa para a Administração Pública é 

aquela que oferece maior benefício econômico dentre aquelas que preenchem todos os 

requisitos indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.  

Ora nobre julgador, o princípio da razoabilidade deve estar relacionado com o 

princípio da moralidade administrativa e estão implícitos na Constituição Federal. Para Hely 

Lopes Meirelles: 

O princípio da razoabilidade ganha, dia a dia, força e relevância no estudo do Direito 

Administrativo e no exame da atividade administrativa. Sem dúvida, pode ser chamado 

de princípio da proibição de excesso que, em última análise objetiva aferir a 

compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias 
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ou abusivas por parte da administração, com lesão aos direitos fundamentais 

(MEIRELLES, 2010, p. 94). (Grifo nosso). 

A Administração Pública funcionará de maneira ajustada somente se seguir os 

princípios que lhe são próprios e de seus cumprimentos derivarão a qualidade e eficácia do 

serviço prestado à comunidade.  

A razoabilidade é o princípio que impõe a coerência a qualquer lei, ato 

administrativo ou decisão jurisdicional. Por este princípio se verifica se os princípios e normas 

do sistema jurídico foram ou não observados. A proporcionalidade, por sua vez, é norteada pela 

pertinência, necessidade e pelo fato de que a escolha deve ser feita sobre o prisma que 

considere o conjunto de interesses em jogo. Serve para conciliar o direito formal com o direito 

material ante as exigências das transformações e evolução sociais 

Diante de todo o exposto, não há dúvidas de que a empresa ANDRIOLI 

ARQUITETURA E PROJETOS LTDA., está enquadrada em todos os parâmetros da legalidade, 

devendo ser mantida como a vencedora do certame.  

IV.   DOS PEDIDOS 

 

Nos termos da fundamentação acima explicitada, requer-se: 

a) O recebimento destas contrarrazões ao recurso, com todos os fatos, fundamentos 

e anexos nela inseridos;  

b) O improvimento do recurso interposto pelos recorrentes DWD 

EMPREENDIMENTOS LTDA., e ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA., pelos 

fundamentos trazidos nessa peça, mantendo a Recorrida ANDRIOLI ARQUITETURA 

E PROJETOS LTDA., como vencedora do certame. 

 

Xanxerê, 14 de setembro de 2022 

 

____________________________ 
ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA 

Marlon Andrioli 
Representante Legal e Responsável Técnico 

  

 

http://www.andrioliprojetos.com.br/
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