
 
 

 

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CAU.SC 
 
Nos termos do Resultado de Julgamento Tomada de Preço n° 02/2019 – 
Espécie: Processo nº 026/2019 o IAB.SC vem tempestivamente, nos termos 
da legislação vigente INTERPOR RECURSO sobre tal julgamento e assim 
oficialmente se manifestar: 

1. A Direção Estadual do IAB na figura de seu Presidente procurou de 

todas as formas possíveis no campo administrativo do CAU.SC expor a 

injustiça que se cometia contra a Instituição que idealizou o Premio TCC 

Estudantes, ora denominado no Edital como “Premiação Acadêmica de 

Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina de 2019”; 

 
2. No diálogo, sem o formalismo do escrever burocrático com toda a sua 

normatização ora traduzidos por Editais, Tomada de Preços entre outros 

aspectos, buscou demover essa administração, de tal intenção.  

 
3. Malogro, não obtivemos êxito e assim mesmo, de inopino, de forma 

repentina e casuística, nosso Conselho ALTEROU AS REGRAS 

FORMALIZADAS ATRAVES DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO, RETIRANDO DO IAB NÃO APENAS O DIREITO 

CONSTITUÍDO POR SETE EDIÇÕES CONSECUTIVAS DESSA 

PREMIAÇÃO ESTUDANTIL, MAS ATINGIU A ESSENCIA DE UMA 

HISTÓRIA NACIONAL DO INSTITUTO CONSUBSTANCIADA NOS 

CONCURSOS PÚBLICOS, O NOTÓRIO SABER E COMPETENCIA 

TÉCNICA. MÁCULA IRREVERSÍVEL; 

 
4. Duro golpe, nunca visto em gestões anteriores. Este fato, nos obriga a 

pugnar contra nosso próprio Conselho da Categoria, abrindo uma 

discussão técnico-jurídica e ÉTICA ao nível nacional sobre o tema e o 

papel que as Entidades de AU representam em seu bojo e o alcance e 

facilidade com 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. Neste cenário, nada saudável, alcançam 

patrocínios e verbas públicas à revelia de Entidades sem fins lucrativos 

como as representativas de segmentos da arquitetura e urbanismos, 

como o IAB, ASBEA, SASC, FENEA entre outras Entidades mistas, por 

exemplo. 

 
5. Com extremo constrangimento participamos deste certame, consciente 

de que este não deveria ser o melhor caminho, admitimos, mas  por 

necessidade imperiosa em vista das finanças da Entidade nos 



 
 

 

submetemos ao que consideramos, friso, injusto e absurdo,  referendado 

por nosso CAU.SC que iremos buscar comprovar de plano através da 

exposição apresentação, com anexos que colacionamos e assim 

também com a documentações que solicitamos através desse Recurso 

que tem também UM CARATER DE EMBARGOS A ESTE CERTAME; 

 
6. Como narramos, não fomos ouvidos e, em nenhum momento 

oficialmente poderia nos manifestar a não ser neste derradeiro, ora 

em fase recursal. Pois assim o fazemos e ao tornar público nossa 

indignação questionamos: 

a) A Contratação da empresa especializada para a prestação desse 

serviço de organização, coordenação técnica e execução ora 

prolatada vencedora deste certame denominada MINIMUM 

ATIVIDADE DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA, solicitando vistas a 

documentação que esta apresentou para uma análise detida dos 

profissionais advogados que honorificamente pelo IAB irão atuar 

nessa investigação, verificando detalhadamente a comprovação de 

experiencia no Estado do Rio Grande do Sul em vista de estar sua 

sede em P. Alegre e verificar junto ao CAU.RS o atestado necessário 

de CAPACIDADE TÉCNICA junto com a RRT do profissional 

Arquiteto envolvido em Concursos Públicos, pois enfim, foi sob essa 

égide que referendamos nossa habilitação cujo atestado o próprio 

CAU.SC  emitiu; 

 
b) Como somente tivemos acesso, de afogadilho, rapidamente, no dia 

15 de agosto na sessão pública de Recebimento e Abertura dos 

envelopes onde constavam os documentos de habilitação das 

Empresas que participavam do certame, agora com mais tempo e o 

olhar  aguçado percebemos que a Empresa Minimun apresentou tão 

somente uma Declaração de APOIO INSTITUCIONAL da Câmara 

Riograndense do Livro, assim confundido a análise e tergiversando o 

que deveria cumprir no item 8.14 do Edital; 

 
c) Equivoco claro e expresso, pois na realidade A CAMARA DO LIVRO 

DE P.ALEGRE FOI TÃO SOMENTE APOIADORA INSTITUCIONAL 

E NÃO RESTA COMPROVADO QUE TENHA SIDO CONTRATADO 

OS SERVIÇOS DA EMPRESA MENCIONADA. 

 
d) Em vista disso colacionamos a comprovação (DOC.1)  do CAU.RS 

que em seu site declara: “A Minimum promove, em parceria com a 

Câmara do Livro e o CAU.RS O CONCURSO  que prevê reinventar 

as barracas da Feira do Livro de POA” e no (DOC.2) na sua página 



 
 

 

no Instagran publica: “Desta vez, em em nosso 3º Concurso, 

juntamente com o apoio da Câmara do Livro...” E, por fim no 

(DOC.3) figura em letras garrafais O APOIO INSTITUCIONAL DA 

CÂMARA DO LIVRO, e lá está inscrito: “Nosso primeiro apoio 

institucional é da Câmara do livro é da Câmara do Livro de Porto 

Alegre...” 

 
e) Ora, desabilitada ao nosso ver deveria ser  a Empresa Minimum, 

pois não atendeu aos requisitos previstos no item 8.1.4 do Edital, 

pois enfim: nunca foi contratada como prestadora de qualquer 

concurso público e sim promoveu, como informado em seu próprio 

site apenas três concursos no RS e nenhum deles específicos como 

premiação acadêmica e, sim públicos onde também participavam 

estudantes, arquitetos, design com o objetivo de eleição das 

melhores barracas em uma feira do livro. 

 
f) Assim também rogamos a esta CLP observar a luz da própria 

legislação de nosso Conselho: 
“8.5. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a licitante será 

inabilitada”. Neste caso, contraria o dispositivo do item 8.14 do Edital, 
bem claro está ! 
“8.6. A  Licitante  será  responsável  por  todas  as  informações  fornecidas,  
sujeitando-se  às penalidades  legais  caso  essas  informações  venham  a  

induzir  a  Comissão  de  Licitação  a erro de julgamento.” Mais grave, ao 
nosso ver, foi o que aconteceu, pois confundiu a leitura onde um 
simples apoio passa a ser uma efetiva contratação ! 
“8.7. É  facultado a  Comissão  de  Licitação solicitar  esclarecimentos,  
efetuar  diligências  ou adotar  quaisquer  outras  providências  tendentes  a  
confirmar  a  capacidade  técnica  e/ou administrativa das Licitantes, sendo 
vedada, entretanto, a inclusão de documento/informação que originariamente 

deveria constar da proposta/documentação”. Como pode o CAU.SC 
avaliar a capacidade  técnica ou administrativa de uma empresa que  
nunca foi contratada para Concurso Público ela os promoveu por 
conta e risco ? Qual o critério para essa avaliação ? 

 

g) Estamos, por outro lado, com base em um dos princípios da boa 

gestão, a exigir:  EQUIDADE, deixando claro que, se não nessa 

instancia administrativa, o faremos em demanda específica, no judiciário, o 

pedido de tratamento igual pois enfim, apresentamos um documento de 

habilitação técnica do Conselho de nossa categoria em sc onde 

prestamos serviços efetivos tal não ocorrendo com a empresa 

Minimum, como também prestadora de tais serviços no estado do 

Rio Grande do sul.  



 
 

 

 
h) Dois pesos e uma medida ? 

 
i)  E, se comprovadamente genéricas as regras desse certame, 

questionamos A PREGOEIRA, pois comete erro de origem, 

multifacetado, esguio, e, ao nos prejudicar, como vimos, retira do 

iab.sc a administração que por anos vinha com sucesso realizando.  

 
j) Presta a realização de tal Tomada de Preço, um desserviço a 

Arquitetura e Urbanismo do Estado SC na medida em que, como 

uma mercadoria de troca, compara o Concurso de barracas de uma 

Feira do Livro em Porto Alegre (sem aqui retirar o mérito do 

trabalho), com a edição competente dos serviços prestados, por 

anos a fio junto aos acadêmicos das Faculdades de Arquitetura de 

Santa Catarina com o apoio dos Núcleos organizados do IAB.SC 

cuja capilaridade  estadual permite aproximar os associados do 

Instituto ao seu Conselho, dessa feita este vínculo é desfeito, triste ! 

 
7. Nestes termos solicitamos a esta CPL colacionar o solicitado, avaliar 

com muita cautela e cotejar a competência e história que em Santa 

Catarina o IAB produziu junto à população alvo, objeto dessa Tomada 

de Preços: os estudantes catarinenses! 

 
8.  FINALIZANDO, destacamos que em nenhum momento tivemos a 

oportunidade de ler detidamente e analisar os documentos da prolatada 

vencedora do certame, pois de afogadilho assim ocorreu desde a 

primeira reunião, em que somente nós e a empresa urbe de 

Florianópolis participamos e, depois, estranhamente o IAB é convocado 

pelo aplicativo do WhatsApp, que sabemos impreciso, irregular onde 

pelo visor de nosso celular aparece uma fotografia nos enviada por 

servidora do cau.sc. mal conseguimos ler seu conteúdo e entender do 

que se tratava. 

 
9. Nestes termos também nos insurgimos, pedindo a nulidade daquele ato 

informativo, que nos confundiu sobremaneira pois na leitura difícil da 

foto de uma tela através de um aplicativo, entendemos naquele 

momento, que nosso Instituto era o único habilitado.  

 
10.  DERRADEIRAMENTE SOLICITAMOS A REVOGAÇÃO DOS ATOS DA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO RELATIVOS A PROMULGAÇÃO DO 

RESULTADO DO CERTAME E INABILITAÇÃO DA EMPRESA 

MINIMUN. Lembro da possibilidade que esta CLP possui, conforme 



 
 

 

enuncia a legislação dos Recursos: 13.3. “O  recurso  será interposto à  

Comissão  de  Licitação, a  qual poderá  reconsiderar  sua decisão no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informados, dirigindo à autoridade superior, devendo, neste caso, a decisão ser 

proferida pela autoridade dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 

recebimento do recurso”. e assim nos pronunciar nos termos da legislação 

vigente. 

Florianópolis, 11 de setembro de 2019. 
 
 

João Villanova Gallardo 
Presidente do IAB.SC 
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Concurso de arquitetura e design recebe propostas para reinventar barracas da Feira do Livro de Porto Alegre  
3 de abril de 2019

A Minimum promove, em parceria com a Câmara do Livro e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS), o concurso de arquitetura e design que

prevê reinventar as barracas da Feira do Livro de Porto Alegre, tradicional evento que ocorre anualmente na Praça da Alfândega da capital gaúcha.

Este é o 3º concurso da Minimum e propõe fazer da Feira do Livro um lugar mais vibrante, colorido e contemporâneo. A Feira, nesses 65 anos, cresceu

culturalmente, ficou mais conhecida e expandiu de tamanho, porém seus elementos físicos (barracas) não acompanharam essa evolução com a mesma

velocidade.

Serão 02 propostas por equipe: uma para barracas da área geral e outra para barracas da área infantil. A equipe deve ficar atenta a tudo o que envolve as

barracas, ou seja, desde o design e acessibilidade até o modo de montagem e desmontagem.

Podem participar estudantes e recém-formados (profissionais formados em 2017 ou 2018). Todas as equipes recebem certificado de participação e há

premiação para os três primeiros lugares. As inscrições estão abertas no site: www.minimumpoa.com.br/feiradolivro.

Tags: arquitetura, barracas, Concurso, design, estudantes, Feira do Livro, Minimum, Porto Alegre, recém-formados
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