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JULGAMENTO DE RECURSO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022 

 

 

FEITO: RECURSO ADMINISTRATIVO 
REFERÊNCIA: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022 
OBJETO: 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 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
 
 
 

Trata-se de recursos administrativos interpostos tempestivamente pelas 

empresas DWD EMPREENDIMENTOS LTDA e ENGENPLANTI CONSULTORIA LTDA, em 

face as fases de Habilitação e Apresentação de Propostas apresentadas pelas empresas; 

bem como de contrarrazões interposta pela empresa ANDRIOLI ARQUITETURA E 

PROJETOS LTDA e a ENGENPLANTI CONSULTORIA LTDA. 

 

I – DAS FORMALIDADES LEGAIS 

 

Nos termos do §3°, do artigo 109, da Lei n° 8.666/93, devidamente cumpridas as 

formalidades legais, registra-se que foram cientificados todos os demais licitantes da 

existência e trâmite do recurso administrativo interposto, conforme comprovam os 

documentos acostados ao processo licitatório supracitado. 

 

II – DA TEMPESTIVIDADE 

 

Conforme verificado nos autos, os recursos são tempestivos, uma vez que ambos 

foram interpostos no prazo estipulado em ata. As contrarrazões também foram 

propostas tempestivamente. 
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III – DA SÍNTESE DOS FATOS 

 

Em 31 de agosto de 2022 foi deflagrado Processo Licitatório n° 012/2022,  

destinado a 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. 

 

Na data do certame foi recebido envelopes de quatro empresas, sendo que 

ocorreram cadastramento de cinco, foi aberta a sessão pela Comissão de Licitação, 

verificado a inviolabilidade de todos os envelopes, conferidos por todos os presentes. 

 

Ocorreu credenciamento das empresas DWD EMPREENDIMENTOS LTDA e 

ENGENPLANTI CONSULTORIA LTDA, os representantes dos demais licitantes não se 

fizeram presentes. 

 

Os envelopes de habilitação de proposta de preços foram rubricados por todos 

os presentes. 

 

Após, foram abertos os envelopes de habilitação das empresas licitante, 

conferidos e assinados por todos os presentes.  

 

Foram classificados todos para a próxima fase que era da abertura dos envelopes 

de Proposta de Preços. 

 

As Propostas foram conferidas e assinados por todos os presentes, pela 

Comissão de Licitação foi verificado que a empresa FORMATTO ASSESSORIA E 

CONSULTORIA LTDA não cumpriu com o Edital e foi desclassificada. As demais empresas 

continuaram no Certame. 
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Após, foi certificado que a menor proposta foi da empresa ANDRIOLI 

ARQUITETURA E PROJETOS LTDA no valor de R$ 57.510,00 (cinquenta e sete mil e 

quinhentos e dez reais). 

 

As empresas não concordaram com o valor apresentado, informando ser 

inexequível e também informaram que não concordam com a forma apresentada na 

Proposta de Preços, que não cumpriu com as exigências do Edital, informando que iriam 

propor recurso. 

 

DAS RAZÕES DA EMPRESA DWD EMPREENDIMENTOS LTDA 

Manifesta a empresa recorrente que empresa vencedora do Certame (Andrioli) 

e a segunda colocada (Engenplanti) não cumpriram com o Edital, ambas apresentaram 

valores inexequíveis, assim não cumprem com o artigo 48 da Lei 8666/93 e a empresa 

Andrioli, além do valor apresentado o cronograma físico-financeiro está em desacordo 

com o Edital, já que não detalhou os valores de cada item das especificações do objeto 

de Licitação. 

 

DAS RAZÕES DA EMPRESA ENGENPLANTI CONSULTORIA LTDA 

Manifesta a recorrente, primeiramente, que as empresas que não tiveram os 

representantes presentes no Certame devem ser inabilitadas por não estarem 

credenciadas para o ato. 

 

Informa que somente ela estava apta a participar do certame por cumprir 

estritamente com o edital na sua integralidade, ao contrário das demais. 

 

Afirma que a empresa vencedora e a empresa DWD Empreendimentos Ltda  não 

cumpriram com a exigência técnica, item 4.1.8.3, seria a apresentação de Dois (02) 

atestados técnicos emitidos por empresas de direito público ou privado, que conste que a 

empresa ou profissional teve no mínimo bom desempenho, para obras semelhantes com 

metragem mínima de 500,00m², devidamente registrados na entidade profissional competente, 
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em nome da empresa ou de seus responsáveis técnicos, vedada a apresentação de atestados 

fornecidos por uma mesma empresa. 

 

Concorda com a desclassificação da empresa FORMATTO ASSESSORIA E CONSULTORIA 

LTDA. 

 

E fundamenta que o valor apresentado pela vencedora da presente Licitação é 

inexequível, além do cronograma físico-financeiro estar em desacordo com o Edital. 

 

 

DAS CONTRARRAZÕES DA EMPRESA ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS 

LTDA 

A contrarrazoada tempestivamente apresentou sua manifestação, informando 

que cumpriu com o Edital na sua integralidade. 

 

Manifesta que o valor apresentado é exequível e que de acordo com o artigo 48 

da Lei 8666/93 seria inexequível o valor inferior a inferior a R$ 53.739,00, que não é caso 

em tela. O valor da proposta de preço da empresa vencedora foi de R$ 57.510,00. 

 

Afirma que possui profissionais em seu quadro de colaboradores que já recebem 

remunerações e que os contratos de trabalho não são vinculados a projetos. 

 

Ainda, informa que a empresa possui totais condições para a execução do objeto 

do contrato no valor apresentado. 

 

Quanto a questão de não cumprir com o atestado técnico, manifestado pela 

recorrente, não deve ser considerado. Pois apresentou não somente dois, mas nove 

atestados técnicos de varias obras prestadas a entes públicos. 

 

Requer a improcedência dos recursos. 
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DAS CONTRARRAZÕES DA ENGENPLANTI CONSULTORIA LTDA 

Nas contrarrazões a empresa Engenplanti manifesta que apresentou a proposta 

de acordo com o Edital e que não é inexequível o valor apresentado na sua proposta, já 

que se consideraria valor inexequível o valor inferior a R$ 53.739,00, o que não é o seu 

caso. 

 

Requer o prosseguimento do certame. 

 

 

VI – DO MÉRITO 

 

Da análise dos argumentos. 

 

Importante frisar que as decisões tomadas neste processo licitatório estão em 

perfeita consonância com a legislação vigente, tendo sido observados, pela Comissão 

Permanente de Licitações e pela Subcomissão Técnica, os princípios que norteiam a 

Administração Pública, em especial aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

probidade administrativa e julgamento objetivo, sob os quais a Lei n° 8.666/93 dispõe: 

 

Art. 3º -  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 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.    

 

Feitas tais considerações, verifica-se que o inconformismo das recorrentes, a 

prima facie, se refere, em parte ao julgamento proferido pela Comissão Permanente de 

Licitação quando deu como vencedora do certame a empresa ANDRIOLI ARQUITETURA 

E PROJETOS LTDA. 
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Quanto a Inabilitação 

A afirmação da recorrente Engenplanti de que as empresas que não tiveram seu 

credenciamento feito por não estarem presente no ato geraria inabilitação, não 

procede. 

 

Todas as empresas participantes (ANDRIOLI, ENGENPLANTI, DWD e  FORMATTO) 

apresentaram os envelopes de habilitação e propostas de preços dentro do prazo legal, 

portanto, estavam aptas a participação do Certame. 

 

Quanto a inexequibilidade  

Manifestam as recorrentes que a Proposta de Preço da empresa vencedora é 

inexequível pois está inferior ao valor de referência proposto no Edital e com esse valor 

não seria possível cumprir com o objeto do Edital. 

 

Entretanto, de conformidade com as contrarrazões apresentadas pela vencedora 

do certame, os funcionários não estão vinculados a obras ou projetos específicos, todos 

recebem fixos mensais, sendo assim, tem condições de cumprir com o Edital. 

 

A afirmação de que estariam contrariando o artigo 48 da Lei 8666/93 não procede, 

pois o valor está acima da média dos valores apresentados pelas licitantes. 

 

Sendo assim, o valor não pode ser considerado inexequível. 

 

Quanto ao cronograma físico-financeiro 

O Edital prevê que deve ser considerado na Proposta de Preços o Cronograma 

físico-financeiro e que a execução do objeto da presente licitação deve ser finalizado 

dentro de 60 (sessenta) dias. 

 

As Recorrentes manifestam que a vencedora do certame não cumpriu com o que 

consta no Edital pois não está especificado o cronograma físico-financeiro. 
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Razões não assistem. 

 

Cabe salientar que não existe forma específica determinada para a apresentação 

o Cronograma físico- financeiro. A empresa contrarrazoada apresenta na sua Proposta 

de Preços todos os serviços elencados no Edital, apresenta valor do metro quadrado e 

apresenta valor global.  

 

Quanto ao prazo de conclusão, informa na tabela apresentada, duas etapas (1ª 30 

dias e 2ª 30 dias), sendo assim, cumpre com o Edital. 

Assim, não procedem as alegações das recorrentes. 

 

VII – DA CONCLUSÃO 

 

 Diante do exposto, julgados os recursos e analisadas as contrarrazões, prezando 

pelo Princípio da Vantajosidade, em que a melhor proposta não deve ficar atrelada 

apenas ao valor econômico do serviço a ser contratado e às rigorosidades do 

instrumento convocatório mas também à qualidade, adequação e satisfação do 

interesse coletivo, a Comissão permanente de Licitações decide por não acolher as 

razões das recorrentes nem desclassificar nenhuma das licitantes, via de consequência, 

dar manter como vencedora do Certame a empresa Andrioli Arquitetura e Projetos Ltda. 

 

Xanxerê/SC, 22 de setembro de 2022. 

 

Comissão de Licitação 

Câmara Municipal de Xanxerê 


