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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2013 
Processo nº. 161.2013 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos de arquitetura e 
engenharia para elaboração do projeto arquitetônico do novo anexo da Câmara Municipal de São José 
dos Pinhais. 
Recorrente: Urbana Arquitetura e Projetos Ltda. 
Contrarrazões: Obino Souza Pinto Arquitetura e Urbanismo Ltda. - ME 
 
I - DOS FATOS 
                   
 Na data de 04/06/2013 ocorreu a sessão de licitação da Tomada de Preços nº. 03/2013, 
comparecendo 08 (oito) empresas interessadas em participar do certame, a saber: Obino Souza Pinto 
Arquitetura e Urbanismo Ltda., Hauer Tramujas e Mussi S.S., Wiring Construtora de Obras Ltda., 
Carvalho Projetos Ltda., Logi Arquitetura Ltda., Lar Arquitetura e Cidade Ltda., CSC Engenharia Ltda. e 
STCP Engenharia de Projetos Ltda.. Ainda participaram do certame as empresas: KJ Projetos e 
Gerenciamento de Obras Ltda., Estel EngenhariaLtda., AC Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda., 
GBM Arquitetura, Consultoria e Projetos Complementares Ltda., Aires e Cintra Arquitetura Ltda. e AE 
Arquitetura e Consultoria Ltda., as quais encaminharam os envelopes contendo Proposta de Preços e 
Documentos de Habilitação, devidamente protocolados tempestivamente. As empresas Urbana 
Arquitetura e Projetos Ltda. e Enar Engenharia e Arquitetura Ltda., que também encaminharam 
envelopes para participar do certame, igualmente de forma tempestiva, foram desclassificadas por não 
apresentarem a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação. 
 
 Sendo aberta a sessão pelo Presidente da C.P.L., seguiram-se normalmente todos os 
procedimentos previstos no ato convocatório com relação às fases da licitação.  
 
 Após a fase de credenciamento, deu-se início a abertura e análise dos Documentos de 
Habilitação. Quatro empresas foram consideradas inabilitadas para a sequência do certame, conforme 
abaixo: 
 
- KJ Projetos e Gerenciamento de Obras Ltda. - CNPJ: 07.266.994/0001-31, inabilitada devido a: - 
certidão de falência e concordata ter sido apresentada apenas em cópia não autenticada; ausência dos 
termos de abertura e encerramento do Livro Diário e ausência de atestados vistados pelo CREA ou CAU. 
 
- Estel Engenharia Ltda. – CNPJ: 82.144.338/0001-81, inabilitada devido à ausência do termo de 
abertura e encerramento do livro diário. 
 
- Hauer Tramujas e Mussi S.S. – CNPJ: 03.613.192/0001-08, inabilitada devido a: - não apresentação da 
certidão do FGTS; não apresentação da declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal; ausência do termo de abertura e encerramento do Balanço; ausência 
da Certidão de Falência e Concordata e ausência de atestados vistados pelo CREA ou CAU. 
 
- AE Arquitetura e Consultoria Ltda. – CNPJ: 11.370.646/0001-87, inabilitada pois a empresa apresentou 
o Balanço referente ao exercício de 2011. 
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 Após a publicação do resultado do julgamento dos documentos de habilitação, abriu-se o 
prazo recursal, conforme previsto em lei (8.666/93). 
 
II. DA APRESENTAÇÃO DO RECURSO 

 
Na data de 11/06/2013, a empresa Urbana Arquitetura e Projetos Ltda., inscrita no CNPJ sob o 

nº. 09.400.290/0001-35, apresentou Recurso Administrativo protocolado nesta Câmara sob nº. 12603, o 
qual passa a ser analisado, requerendo a integral reforma da decisão proferida pela Comissão 
Permanente de Licitação que resultou na desclassificação da mesma. 

 
III. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES 
 
                 Interposto o recurso, foi então dado ciência sobre o ato aos demais licitantes no dia 
14/06/2013, sendo aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que todos pudessem apresentar suas 
respectivas contrarrazões, o que fez, no prazo indicado, a empresa Obino Souza Pinto Arquitetura e 
Urbanismo Ltda. – Me. 
                
IV. DA ANÁLISE DO RECURSO 

 
A peça interposta refere-se a Recurso contra a fase de Julgamento da Habilitação das 

empresas licitantes e fora protocolado tempestivamente nesta Câmara Municipal. 
 

V. DAS RAZÕES DO RECURSO 
 

                   Na data de 26/06/2013, reuniu-se, na sala da Divisão de Compras e Materiais, na sede da 
Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, a Comissão de Licitação desta Casa 
Legislativa para análise e julgamento do recurso e contrarrazões em tela, sendo lidos e discutidos os 
documentos, produzindo o seguinte resultado: 

 
Referente à alegação pretendendo a reforma integral da decisão proferida pela C.P.L., de modo a 
declarar a recorrente classificada para o certame licitatório.    

 
Analisado o recurso da empresa Urbana Arquitetura e Projetos Ltda., consta alegação de que a 

Declaração do Cumprimento dos Requisitos de Habilitação fora juntada pela empresa e anexada à fl. 68 
da sua proposta. Alega ainda que, in verbis: 

 
 “(...) a declaração seria apresentada separadamente dos envelopes somente “quando solicitadas pela Comissão 

Permanente de Licitação”, sendo que em momento algum houve qualquer formalização de solicitação para 
apresentação externa ao envelope da proposta”.  

 
Justifica ainda que o item 6 e seus subitens não dispõe de qualquer referência à 

desclassificação de licitantes, o que veio a ocorrer no item 9 do Edital, o qual não prevê a 
desclassificação pela não apresentação da declaração ora mencionada. 

 
“9.9. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 
9.9.1. Que não atenderem as especificações técnicas e exigências do presente Edital e seus Anexos ou da Legislação 
aplicável; 
9.9.2. Que sejam omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 
9.9.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às disposições deste Edital. 
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9.10. A simples participação neste certame implica em: 
9.10.1. Plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como no 
dever de cumpri-las, correndo por conta das empresas interessadas todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos; 
9.11.2. Comprometimento da empresa vencedora em fornecer e executar os serviços objeto desta licitação, em total 
conformidade com as especificações do Edital e seus anexos. 
9.11. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta apresentada, tanto no que se 
refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos 
originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais devidamente avaliadas e justificadas a 
Comissão Permanente de Licitação”. 
 

               No que diz respeito à não previsão da exigência do documento separadamente dos envelopes 
contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação como hipótese de desclassificação, 
pertinente é a alegação da empresa Obino Souza Pinto Arquitetura e Urbanismo Ltda. ME, na 
apresentação de suas contrarrazões, quando versa sobre o assunto, em trecho que transcrevemos 
abaixo, in verbis: 
 

“De qualquer forma, o edital previa sim a possibilidade de desclassificação de empresas que não atendessem aos 
requisitos do edital: 

9.9 Serão desclassificadas as propostas: 
9.9.1 Que não atenderem as especificações técnicas e exigências do presente Edital e seus Anexos ou da 
Legislação aplicável. 

 Diante disso, mostra-se perfeita a desclassificação da referida empresa. A hipótese de classificação desta, para 
continuar na disputa, se estaria, aí sim, violando os princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório e do 
Julgamento Objetivo por ela alegados”. 

 

              Ademais, o Edital evidencia, sem margem para equívocos, a exigência da apresentação do 
documento em questão, separadamente dos envelopes: 
 

“6. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO 
DE PORTE (LC 123/2006). 
6.1. As licitantes interessadas em participar do certame deverão apresentar declaração de que cumprem os requisitos 
de habilitação, conforme modelo do Anexo IV, e, se for o caso, Declaração de Porte da Sociedade Empresária, sendo 
esta última para fins de tratamento diferenciado previsto na LC 123/2006, conforme modelo do Anexo VI.  
6.2. As declarações tratadas neste item deverão ser apresentadas separadamente dos envelopes contendo as 
propostas de preços e os documentos de habilitação, quando solicitadas pela Comissão Permanente de Licitação” 
(grifo nosso).  

 
A Constituição Federal brasileira, expressamente determina que a Administração Pública atenda 

aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, determinando ainda 
a igualdade de condições a todos os concorrentes (licitantes) (Art. 37, caput e Inc. XXI): 
 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte:  
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações”.  

 
Independente da modalidade licitatória adotada, deve-se garantir a isonomia, legalidade, 

impessoalidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo no processo.  
A cláusula 6.2 do edital previa, expressamente, que o referido documento deveria ser apresentado fora 
dos envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação. Esta exigência foi 
cumprida pelos demais licitantes. Desta maneira, a reforma da decisão pleiteada pela ora recorrente 
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feriria os princípios da igualdade e da vinculação ao instrumento convocatório. 
 
 
VI. DO PEDIDO 
 

A recorrente pede a reforma integral da decisão que resultou na sua desclassificação ou, no 
caso do não acolhimento do pedido, solicita encaminhamento do Recurso à Autoridade Superior. 

 
DECISÃO 

 

Diante dos fatos narrados, e considerando infundado o recurso impetrado, decidimos: 

 

a) Negar provimento ao Recurso;  

b) Submeter os autos do processo ao Presidente da Câmara Municipal de São José 

dos Pinhais para, na condição de Autoridade Superior, proferir decisão definitiva, 

de acordo com o Art. 109, Parágrafo 4º, da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 

1993.   

 

 

São José dos Pinhais/PR, 26 de junho de 2013. 

 

 

 
Walkiria Mansano Borçato 

Presidente da C.P.L. 

 

 

Milton César da Rocha             Rafael Enes              Carla Pires de Brito            Rudney Cordeiro Soares 

Membros da Comissão 

 

 

 


