
 

 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CAU/SC  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2020 
 
 
 
 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

 
 
 
Tomada de Preços Nº02/2020 
Objeto: Contratação de Consultor especializado para desenvolver e realizar evento 

denominado “SEMANA DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM ARQUITETURA E 

URBANISMO”. 

 

Em cumprimento ao disposto no art. 109 da Lei 8.666/1993, a Comissão Especial 

de Licitação do CAU/SC, designada pela Portaria Ordinatória Nº 028/2020, conheceu e 

analisou o recurso administrativo interposto pela licitante BERNARDO ROSENSTEIN LTDA 

(ZIRKUA - ENGENHARIA DE INSPIRACOES), CNPJ 35.729.659/0001-68, e as contrarrazões 

apresentadas pela licitante IGD - LTDA, CNPJ 29.174.663/0001-04. 

Após examinar os pontos alegados na peça recursal pela RECORRENTE, as 

contrarrazões, a legislação pertinente à matéria, os entendimentos doutrinários e as 

jurisprudências correlacionadas, passa esta comissão a expor as medidas adotadas e as 

ponderações formuladas que fundamentaram a presente decisão. 

Insurge-se a impetrante contra o ato da Comissão Especial de Licitação que 

inabilitou a licitante por ausência de comprovação de qualificação técnica, conforme exigia o 

item 8.3.4.1. do instrumento convocatório: 

8.3.4. Relativos à Qualificação Técnica:  
8.3.4.1. Apresentar pelo menos 01 (um) atestado ou declaração de 
capacidade técnica que comprove experiência na organização e execução de 
eventos na área da Arquitetura e Urbanismo, com fornecimento de serviços 
com atividades similares aos previstos no Termo de Referência, que incluam 
serviços de pesquisa qualitativa, emitido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado que tenha recebido anteriormente a prestação do serviço, na 
forma do item 8 do Termo de Referência. 

A inabilitação ocorreu pois esta Comissão julgou que o atestado1 apresentado 

dentro do Envelope de Habilitação – em nome da licitante (pessoa jurídica) - não foi capaz de 

                                                           
1 https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/26109/GERAF001.pdf - pág. 7. 

https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/26109/GERAF001.pdf
https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/26109/GERAF001.pdf


 

 

comprovar a experiência na organização e execução de eventos na área da Arquitetura e 

Urbanismo, consoante exigido no item supramencionado, pois consta expressamente a 

prestação de serviços de “pesquisa qualitativa de saúde organizacional e de competências, 

bem como promover ações para o desenvolvimento e qualificação das entregas profissionais”, 

ou seja, volta-se o atestado de capacidade técnica para diagnóstico organizacional interno, 

revestido de serviço de consultoria, conforme cita o próprio atestado: “consultoria 

organizacional e de liderança”. 

Cabe destacar que esta Comissão, sempre primando pela ampliação da 

competitividade, oportunizou à impetrante esclarecimentos adicionais acerca do atestado 

apresentado, efetuando diligências e concedendo o prazo de 30 minutos para que a licitante 

apresentasse documentos complementares sobre o documento apresentado.  

Nessa esteira, refutando o que alega a recorrente, no período da diligência a 

licitante não conseguiu comprovar sua qualificação técnica, não tendo enviado quaisquer 

documentos complementares comprobatórios, apenas afirmando no corpo da comunicação o 

que se segue, vide correio eletrônico anexado a este julgamento: 

Já prestei alguns serviços relacionados a organização de eventos, mas por 
outras empresas (FIESC e SENAC como pessoa física e não pelo meu CNPJ) 
na FIESC fui integrante da equipe organizadora da semana da construção 
civil e no SENAC como professor do curso de Design de interiores atendi em 
eventos educacionais relacionados a área! 
Quanto ao atendimento no Grupo ao Cubo o atendimento foi o levantamento 
organizacional, bem como organização de eventos de de capacitação dos 
profissionais e prestadores de serviços, todos relacionados a construção 
civil!  
Aguardo orientações de como devemos proceder para poder comprovar a 
habilitação técnica  

Sabe-se que um dos princípios dos procedimentos licitatórios – previstos na Lei 

mor de licitações (art. 3º da Lei 8.666/1993) – é a vinculação ao instrumento convocatório. 

Logo, não poderia esta comissão aceitar uma afirmação via e-mail se o edital exigiu um 

atestado e, como já mencionado, aquele apresentado dentro do envelope não comprovava a 

qualificação exigida. 

Dessa forma, rebate-se o argumentado pela impetrante de que, na sua 

inabilitação, esta Comissão “desconsiderou a experiência profissional da pessoa física do Sr 

Thiago Bettega Linares, o qual foi apresentado como integrante da equipe (...)”, haja vista que 

esta experiência sequer foi comprovada, pois não foi enviado o respectivo atestado em nome 

da pessoa física, nem dentro do envelope de habilitação, nem no correio eletrônico que 

respondeu a diligência. Por conseguinte, não há o que se alegar de desconsideração de 



 

 

documento na fase de habilitação do certame, pois não tem como esta comissão 

desconsiderar algo que sequer foi recebido. Pelos motivos expostos, a comissão inabilitou a 

empresa Zirkua, frente a ausência de documentação comprobatória de qualificação técnica.  

Posteriormente, aberto o prazo recursal, a licitante enviou peça de recurso e, no 

dia seguinte, dois atestados de capacidade técnica emitidos nos nomes de pessoas físicas2. 

A contrarrazoante, empresa IGD, por sua vez, em oposição, afirma: 

 A empresa não pode continuar no Certame porque não apresentou atestados 
de qualificação que comprovem a capacidade técnica necessária, nem para 
pesquisas quali nem para eventos on line tampouco para arquitetos.  
 

Adicionalmente, a licitante IGD traz ainda o argumento quanto a impossibilidade 

de se acrescentar novos documentos que originalmente deveriam constar nos envelopes. 

Acerca desta alegação, importante expor o que previu o instrumento convocatório: 

8.10. 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, ressalvada a conferência, validação e 
atualização de documentos e certidões em sítios oficiais. 

Assim sendo, tem razão a contrarrazoante sobre a impossibilidade de 

apresentação de documentos inéditos de caráter não complementar, ainda mais considerando 

a data de emissão dos atestados enviados, emitidos após data de realização do certame. 

Ressalta-se que a diligência intentou esclarecimentos acerca do atestado apresentado em 

nome da pessoa jurídica, logo, novas documentações, caso apresentadas, deveriam se referir 

ao documento enviado no envelope de habilitação e não se tratar de conteúdos novos, que 

deveriam ser analisados e julgados na sessão publica de abertura dos envelopes.  

 Em síntese, esta comissão buscou, com o objetivo de obter a proposta mais vantajosa, 

sem restrições indevidas a competição e excessos de formalismo, por meio de procedimento 

que lhe cabe, diligenciar o atestado apresentado dentro do envelope de habilitação em nome 

da pessoa jurídica da licitante, no propósito de verificar sua adequação ao solicitado no edital, 

o qual não se comprovou, tendo, por consequência, inabilitado a licitante. 

 Diante de todo o exposto, considerando o alegado pela recorrente e o apontado pela 

contrarrazoante, e, ainda, que o certame seguiu todos os requisitos legais, a Comissão 

                                                           
2 https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/26109/Recurso-Zirkua-com-anexos.pdf - págs. 7 e 8. 

https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/26109/Recurso-Zirkua-com-anexos.pdf
https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/26109/Recurso-Zirkua-com-anexos.pdf


 

 

Especial de Licitação, por unanimidade, resolve conhecer do recurso e NEGAR-LHE 

PROVIMENTO, mantendo sua decisão que declarou a licitante BERNARDO ROSENSTEIN 

LTDA (ZIRKUA - ENGENHARIA DE INSPIRACOES) inabilitada. 

Sem mais, encaminha-se a presente decisão à Sra. Presidente do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC, para sua apreciação final, obedecendo 

aos ditames do Edital de Tomada de Preços nº 02/2020 e o parágrafo quarto do art. 109 da 

Lei nº 8.666/93. 

 
Florianópolis/SC, 23 de setembro de 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

Letícia Hasckel Gewehr 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

Yve Sarkis da Costa 

Membro da Comissão de Licitação 

  

 

Antonio Couto Nunes 

Membro da Comissão de Licitação 

_______________________________ 

Filipe Lima Rockenbach 

Membro da Comissão de Licitação 

 

FILIPE LIMA ROCKENBACH (Sep 23, 2020 13:13 ADT)
FILIPE LIMA ROCKENBACH
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Licitacao - CAU/SC

De: Thiago Bettega Linares <thiagolinares@hotmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 14 de setembro de 2020 15:15
Para: Licitacao - CAU/SC
Assunto: Re: Diligência - ZIRKUA

 
 
 

Em 14 de set de 2020, à(s) 15:15, Thiago <thiago@zirkua.com.br> escreveu: 
 
 
 
 

Em 14 de set de 2020, à(s) 14:57, Thiago <thiago@zirkua.com.br> escreveu: 
 
Boa Tarde  
 
Estou assistindo a transmissão: 
 
Já prestei alguns serviços relacionados a organização de eventos, mas por 
outras empresas (FIESC e SENAC como pessoa física e não pelo meu CNPJ) 
na FIESC fui integrante da equipe organizadora da semana da construção civil 
e no SENAC como professor do curso de Design de interiores atendi em 
eventos educacionais relacionados a área! 
 
Quanto ao atendimento no Grupo ao Cubo o atendimento foi o levantamento 
organizacional, bem como organização de eventos de de capacitação dos 
profissionais e prestadores de serviços, todos relacionados a construção civil!  
 
Aguardo orientações de como devemos proceder para poder comprovar a 
habilitação técnica  
 
 
Att 
<PastedGraphic-1.tiff> 
 
 

Em 14 de set de 2020, à(s) 14:50, Licitacao - CAU/SC 
<licitacao@causc.org.br> escreveu: 
 
Prezados/as, boa tarde. 
  
Conforme informado na sessão pública da TP 02/2020, a CPL solicita 
documentos complementares acerca do documento de capacidade 
técnica apresentado. 
  
A diligencia está de acordo com o seguinte item do edital: 
8.10. 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 
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Licitantes, sendo vedada, entretanto, a inclusão de 
documento/informação que originariamente deveria constar da 
proposta/documentação, ressalvada a conferência, validação e 
atualização de documentos e certidões em sítios oficiais 

 

 

 


