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CONTRARRAZÕES PARA IMPUGNAÇÃO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 

 

 

São Paulo, 01 de janeiro de 2019 

 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA 

CATARINA 

 

Ref.: Tomada de preços nº 01/2018 – Processo Administrativo 056/2018 

 

Contrarrazões para impugnação do recurso apresentado pelo IAB – Núcleo Litoral Norte 

 

A empresa CASA CIDADE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA., devidamente qualificada no processo de 

tomada de preços acima referido, vem mui respeitosamente por sua sócia in fine assinada, perante vossa 

senhoria, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 109, da Lei nº 8666/1993, e do item 13.2 do Edital de 

Licitação, oferecer tempestivamente suas Contrarrazões recursais em face do recurso administrativo 

interposto pelo IAB – Núcleo Litoral Norte que, inconformada com sua desqualificação para participar do 

referido pregão, busca macular um processo licitatório de tomada de preço lícito e transparente, e para 

contrapor passa-se a aduzir as razões de fato e de direito: 

 

I – DO OBJETO DESTAS CONTRARRAZÕES 

Alega a recorrente que, mesmo não tendo apresentado o documento solicitado na Letra “f” do item 8.1.1 

Relativo à Habilitação Jurídica, nem ter apresentado tempestivamente o Certificado de Registro Cadastral, 

documento fundamental na exigência dos documentos que deveriam constar do Envelope 01, estas 

omissões deveriam ter sido relevadas pelos membros da Comissão em seu favor. 

Alega ainda que, a Comissão poderia emitir o Certificado e que, “coincidentemente, a entidade faz parte 

deste Conselho (CAU/SC, sendo sua representante legal também integrante do Conselho, o qual teria 

arquivado todos os documentos de seus membros” e que por esse motivo, os Membros da Comissão 

poderiam incluir a cópia disponível no Conselho. 
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II - CONTRARRAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS: 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina promoveu com transparência, lisura e dentro 

dos ditames legais que regem o instituto das licitações, mormente a Lei 8666/93, chamada “Lei das 

Licitações” que traz em seu artigo 3º caput, o conceito legal de licitação, conforme abaixo: 

 “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” 

Ocorre que, agora, o IAB – Núcleo Litoral Norte, inconformada por não ter sido habilitada para a Tomada 

de Preços, tenta induzir a douta Comissão ao erro, com seu frágil recurso, que será contraposto nesta 

peça recursal: 

Alega a recorrente que, embora não tivesse cumprido os requisitos exigidos pelo Edital de Licitação, os 

itens não cumpridos poderiam ter sido supridos por ações da Comissão em seu favor, ou seja, entende o 

IAB – Núcleo Litoral Norte, que a Comissão Licitatória deveria tê-la favorecido, em detrimento dos demais 

participantes, através da solicitação ao CAU/SC da emissão extemporânea do Certificado de Registro 

Cadastral, bem como buscar a documentação faltante nos arquivos do CAU/SC. 

Logo em seu início o artigo 3º da Lei 8666/1993 menciona que a referida lei visa “garantir a observância 

do princípio constitucional da isonomia: 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia....” 

Ora, onde haveria isonomia se um dos participantes pudesse se valer de sua relação de proximidade com 

o Licitante para obter benesses para suprir sua incapacidade de cumprir com as exigências do Edital de 

Licitação. 

Caso fosse aceita a argumentação da recorrente, o que ocorreria com outro participante que, por acaso, 

também tivesse deixado de cumprir exigências do Edital, mas que não tivesse a mesma “proximidade” 

com o CAU/SC. Estaria alijado da contenda somente por não poder ser beneficiado pelas facilidades de 

ter relacionamento com o CAU/SC? 
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III - DOS PEDIDOS: 

Conforme os fatos e argumentos apresentados nestas CONTRARRAZÕES RECURSAIS, solicita-se com 

lídima justiça que: 

i) A peça recursal da recorrente seja conhecida para, no mérito, ser indeferida integralmente, 

pelas razões e fundamentos expostos; 

ii) Seja mantida a decisão da Douta Comissão, declarando o IAB – Núcleo Litoral Norte como 

Não Habilitada para a participação na Tomada de Preços nº 01/2018. 

 

 

Termos em que 

Pede Deferimento, 

 

 

São Paulo, 01 de janeiro de 2019. 

 

 

 Renata Fragoso Coradin 
Arquiteta e Urbanista I CAU: A54432-9 

Diretora CASA CIDADE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.  

 

 


