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À Comissão Permanente de Licitação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 

Santa Catarina 

 

Tomada de Preços n. º 02/2019 

Processo Administrativo 26/2019 

 

 

 

 

 

MINIMUM ATIVIDADE DE APOIO À EDUCAÇÃO 

LTDA., com sede à Rua Attílio Bilíbio, n. 120, #131, CEP 

91530-008, inscrita no CNPJ sob o n. º 28.237.081/0001-67, 

vem, por seus representantes, apresentar 

 

 

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

Formulado pelo INSTITUTO DE ARQUITETOS DO 

BRASIL – DEPARTAMENTO DE SANTA 

CATARINA em face do ato que declarou a empresa 

Minimum Atividade de Apoio à Educação Ltda. vencedora do 

procedimento licitatório, pelos fatos e fundamentos a seguir 

expostos: 

 

 

1) DA TEMPESTIVIDADE 

Inicialmente, comprova-se a tempestividade das presentes contrarrazões. Tendo sido 

a presente licitante cientificada da interposição do recurso pela licitante IAB/SC no dia 

11/09/2019, e em sendo 5 (cinco) dias úteis o prazo para apresentação de contrarrazões, 

configura-se como tempestiva a presente manifestação. 
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2) DA IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

No mês de maio de 2018, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 

emitiu a Portaria n. º 001 a fim de padronizar, normatizar e disciplinar os procedimentos 

administrativos referentes a compras, contratos e licitações. Por meio de referido 

documento, estabeleceu, em seu artigo 47, o que segue: 

Art. 47. Sempre que legalmente possível e oportuno, será dada 
prioridade à realização de procedimento licitatório e evitadas 
as contratações ou compras diretas. (...) 

 Assim, em observância aos próprios regramentos, e buscando agir com lisura e 

transparência, de maior acordo possível ao Princípio da Legalidade, que rege os atos da 

Administração Pública, deu início ao procedimento licitatório Tomada de Preços n. º 

02/2019 para a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 

organização, coordenação técnica e execução da premiação acadêmica de Arquitetura e 

Urbanismo de Santa Catarina de 2019. 

 Durante o processo, deu ciência às licitantes de todos os atos, sempre abrindo prazo 

para eventuais impugnações, o que de fato ocorreu na Sessão de Abertura dos envelopes 

de habilitação, na qual as licitantes vencidas, IAB/SC e URBE, impugnaram a capacidade 

técnica da concorrente Minimum.  

Assim, em atenção aos questionamentos das partes, a Comissão Permanente de 

Licitação suspendeu a sessão para averiguação de referido requisito, tendo requerido a 

esta empresa a apresentação de documento que pudesse comprovar a execução dos 

serviços descritos no artigo 13 da Lei n. º 8.666/93, o que foi devidamente cumprido. 

Após análise do documento em questão, a Comissão decidiu pela sua aptidão a atestar 

a exigida capacidade técnica da empresa. Assim, se deu seguimento ao procedimento e, 

no dia 04/09/2019, reaberta a Sessão de Abertura dos documentos de habilitação, na qual 

não estavam presentes os representantes de nenhuma das licitantes, foi declarada como 

vencedora do certame a empresa Minimum, pelo critério do menor preço. 

O que se vê é que os motivos do recurso, bem como as razões apresentadas, apenas 

demonstram uma conduta puramente protelatória da licitante vencida, que, 

inconformada, não visa a preservar a legalidade ou a isonomia do certame, mas apenas 

reverter em seu favor a decisão recorrida, sem sustentar-se em qualquer regra do 

procedimento licitatório, como será demonstrado nos parágrafos seguintes. 
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Aliás, chega a causar estranhamento que entidade tão consolidada e conceituada, que 

visa a proteger a ética e os interesses dos arquitetos brasileiros, esteja agora tentando se 

valer de argumentos esdrúxulos para invalidar a decisão recorrida, com o claro intuito de 

se beneficiar financeiramente de uma premiação de estudantes, feita por meio de 

procedimento licitatório, o meio mais idôneo e transparente possível que uma entidade 

da Administração Pública pode adotar. 

Ademais, contrariamente ao alegado pela recorrente, não há que se falar, no caso, em 

direito adquirido, uma vez que a Administração Pública tem o dever de agir conforme os 

critérios de conveniência e oportunidade, devendo sempre agir com vistas à melhor 

preservação do interesse público. Assim, não há sentido em obrigar a Administração a 

contratar um serviço diretamente, como quer a recorrente, pois tal decisão também deve 

ser precedida de juízo de conveniência e oportunidade. 

Quanto à alegação de que “empresas particulares dirigidas por qualquer cidadão (ã) 

sem qualquer formação, poderá por mero interesse comercial, fazer de nossos colegas 

arquitetos (as) apenas servidores, com o objetivo claro de ganhar dinheiro” (sic), cabe, 

oportunamente, frisar que a licitante vencedora é empresa consolidada, constituída em 

estrita conformidade à legislação, tendo sido fundada não por “meros cidadãos sem 

qualquer formação”, como quer desmerecer a recorrente, mas, sim, por dois sócios, 

ambos graduados, um em Arquitetura e Urbanismo, e outro em Administração de 

Empresas.  

Ademais, a própria recorrente demonstra, da forma mais escancarada possível, a 

finalidade exclusiva de obter vantagem financeira, aduzindo que somente participou do 

certame por “necessidade imperiosa em vista das finanças da Entidade”. Assim, o que se 

tem de antiético no presente caso é a tentativa de menosprezar empresas que, apesar de 

não possuírem a abrangência que tem o IAB/SC, demonstram, por meio de documentos 

e mais documentos, a sua aptidão a desenvolver um eficaz e proveitoso trabalho ao lado 

do CAU/SC pelo preço justo ofertado. 

A respeito do Registro de Responsabilidade Técnica que a recorrente, na contramão 

dos requisitos do certame, considera necessário, insta salientar que, conforme o CAU/BR 

estabelece, o documento só é necessário quando forem exercidos projetos, obras ou 

serviços técnicos de arquitetura, 1  o que não se aplica ao caso, visto que se trata tão-

                                                           
1 CAU/BR, Guia do RRT – Entenda as Regras do Registro de Responsabilidade Técnica, p. 3. 
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somente de serviço de organização, coordenação técnica e execução de premiação 

acadêmica, trabalho que pode ser desenvolvido inclusive por pessoa não graduada em 

AU, contanto que comprove já ter considerável experiência prévia em concursos para 

estudantes na área de Arquitetura, requisito perfeitamente preenchido por esta empresa. 

Cabe apontar, ademais, que o próprio CAU/RS foi parceiro de concurso realizado pela 

Minimum em conjunto com a Fundação Iberê Camargo e, ainda, de concurso que versava 

sobre o Arroio Dilúvio de Porto Alegre. Assim, acertada a decisão do honorável CAU/SC 

pois perfeitamente preenchidas as condições do edital. 

Importa esclarecer, ainda, que a Minimum efetivamente prestou serviço para a 

Câmara Rio-Grandense do Livro, como demonstrado no documento emitido pela própria 

instituição, o qual foi devidamente submetido à CPL. Não deve proceder, ademais, o 

argumento da recorrente de tenta tornar a maneira como foi divulgada essa prestação de 

serviço, sob a denominação de “apoio institucional”, uma vez que decidiu-se pela 

utilização do termo tão somente como uma estratégia de marketing a fim de beneficiar 

ambas as partes na tentativa de obter o resultado-fim, que era dar oportunidade aos 

livreiros de poder escolher novos e mais modernos layouts para os estandes, com a 

finalidade de que a Feira do Livro se tornasse ainda mais atrativa ao público.  

Como se sabe, a Câmara Rio-Grandense do Livro é instituição sem fins lucrativos 

que opera em favor do fomento da literatura, leitura e cultura do povo gaúcho, tendo se 

consolidado como a proprietária da nacionalmente – quiçá mundialmente – conhecida 

Feira do Livro de Porto Alegre. Assim, buscou a Minimum com o intuito de receber seus 

serviços de organização de concursos para tentar modernizar seu visual e incentivar as 

novas gerações a comparecerem ao evento. 

Por fim, cabe repisar que aos licitantes foi dada, em todas as etapas do procedimento, 

oportunidade de manifestação, sendo sempre cientificados todos os atos. Tanto não 

procede a argumentação da recorrente sobre não ter podido antes se manifestar que, 

inclusive, como já cabalmente demonstrado anteriormente, questionou a capacidade 

técnica da presente e, em atenção à manifestação, decidiu-se pela suspensão da sessão 

para que fosse comprovada a aptidão. Após análise, os documentos comprovativos de 

capacidade técnica foram ambos considerados aptos pela CPL. 

Diante de todo o exposto, a licitante Minimum Atividade de Apoio à Educação Ltda. 

pugna pela improcedência do recurso interposto pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – 

Departamento de Santa Catarina, pois manifestamente protelatório e intentado pelo fato 
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de a entidade estar meramente inconformada por não manter o irregular privilégio de ser 

contratada para a execução dos serviços, perdendo valores que, de forma irrazoável, 

considerava já seus, querendo agir ao arrepio da lei e de encontro aos princípios da Boa-

Fé e da Legalidade. 

 

 

Porto Alegre/RS, 18 de setembro de 2019 

 

 

 

Tomás Maciel Echel 

Sócio-fundador 

CAU n. º A-154840-9 

 
 
 

 
 


