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Protocolo: 16766/2019 Edital: CP 2.0010/2019 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CONCEITO E PROJETO 
ARQUITETÔNICO, SEUS COMPLEMENTARES E ACOMPANHAMENTO DE OBRA PARA 
REVITALIZAÇÃO INTERNA DO PRÉDIO SEDE 

Critério de 
julgamento Menor preço GLOBAL 

Abertura: 26 02 2019 

 
 

Recorrente: C & P ARQUITETURA LTDA 

Contrarrazoante: MMKM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA 

Recorrida: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1. 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

• É tempestivo o recurso apresentado pela empresa C & P ARQUITETURA LTDA no dia 02 de 

maio de 2019 as 17h23min, meio eletrônico, contra o julgamento da habilitação; 

• Oportunizadas as contrarrazões, a empresa MMKM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO 

LTDA apresentou, em meio físico, tempestivamente, no dia 08 de maio de 2019, às 19h06min.  

2. 

 

DAS RAZÕES RECURSAIS 

A recorrente C & P ARQUITETURA LTDA com base no julgamento da sessão, parte integrante da Ata 

de Abertura publicado no site do Sistema FIEP, alega que: 

 

1) Embora a empresa não tenha apresentado a certidão de quitação de Pessoa Física do CAU, 

esta suposta falha foi suprida pela entrega da certidão de quitação de Pessoa Jurídica, que 

informa em seu teor os dados da profissional Flávia Cobucci Paolucci; 

2) Somente a profissional Flávia Cobucci Paolucci, responderá e assinará por todos os projetos, 

devendo ser desconsiderados os profissionais Aldemir Amorim Ventura e Mariano José 

Machado; 

3) O entendimento do egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região é que “embora não tenha 

apresentado a Certidão de Registro no CRA, apresentaram o alvará de habilitação, igualmente 

expedido pela Conselho Regional, que comprava não somente o registro perante a entidade 

profissional como também o ramo de atuação da empresa”; 

4) No Acordão 473/2004 – Plenário – TCU, item 9.2.3 diz para se abster-se de exigir comprovante 

de registro em entidade de fiscalização que não a relativa à atividade básica ou serviço 

preponderante prestado pela empresa, bem como a comprovação da quitação das anuidades 

do profissional e da empresa; 

5) A condução do certame deverá se ater exclusivamente aos pontos essenciais de validade, seja 

da proposta comercial, seja dos itens requeridos para a habilitação, evitando o rigor 

desnecessário; 

6) O Art 3º da Lei 8.666/93 a licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração ...  

ademais, a licitação do tipo menor preço, como o próprio nome esclarece, busca a oferta mais 
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vantajosa; 

7) Diante o exposto e visando unicamente que seja garantido o atendimento aos princípios 

norteadores dos procedimentos licitatórios, a decisão de inabilitação da empresa seja 

reconsiderada, tornando-a habilitada. 

3. 

 

DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS 

A contrarrazoante MMKM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA, com base no recurso publicado 

no site do Sistema FIEP alega que: 

 

1) O edital não prevê qualquer prazo extra para apresentação de documentação, ou seja, a 

licitante que deixar de atender à exigência em questão a tempo e modo, não poderá fazê-lo 

posteriormente; 

2) Para tentar reparar a ausência dos documentos dos profissionais Aldemir Amorim Ventura e 

Mariano José Machado, a recorrente indica a possibilidade de desconsideração dos mesmos 

para se valer como habilitada; 

3) Conforme consulta junto ao CAU/MG, não há relação da Certidão de Registro e Quitação da 

Pessoa Jurídica com a Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Física, uma vez que, estas 

trazem informações diferentes e não estão condicionadas uma a outra; 

4) Os argumentos da Recorrente não se sustentam e requer que o recurso seja improcedente. 

4. 

 

PARA INFORMAÇÃO: 

De pronto cumpre informar que o Tribunal de Contas da União tem jurisprudência consolidada no 

sentido que os Serviços Sociais Autônomos não se submetem às regras da Lei nº 8.666/93, posto que 

não integram a Administração Pública, tal como delimita seu artigo 1º. 

 

Ainda, a jurisprudência da Corte de Contas reconhece a plena autonomia dos Conselhos Nacionais 

dos Serviços Sociais Autônomos para editarem seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos. 

Nesse contexto tem-se que as licitações do SESI/SENAI se pautam pelo seu Regulamento de Licitações 

e Contratos (RLC). 

 

Salienta-se, ainda, que os processos de licitação realizados pelo SESI/SENAI atendem aos 

Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da 

Probidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhe são 

correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. Tais princípios estão 

estabelecidos no Art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, no qual está 

respaldado o presente Edital. 

 

Após término dos prazos legais a Comissão de Licitação encaminhou para análise e deliberação da 

Autoridade Competente para decidir os recursos e contrarrazões, que procedeu a revisão da fase de 

habilitação e de todos os documentos apresentados, bem como a análise de todas as razões recursais e 

contrarrazões apresentadas.  
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DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSO E CONTRARRAZÕES 

 

1. Sobre a alegação da Recorrente quanto ao atendimento do item 4.3 b) do Anexo II do edital 

visto a Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica informar em seu teor os dados da profissional Flávia 

Cobucci Paolucci. 

 

Vejamos o que diz o item 4.3 b) do Anexo II do edital: 

 

Certidão de Registro de Pessoa Física no CONSELHO DE 

CLASSE dos responsáveis técnicos que constam na 

declaração do ANEXO XIII. 

 

O fato da profissional constar na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica não cumpre com o 

solicitado no respectivo item, uma vez que, a exigência se trata de registro do profissional e não da 

empresa onde consta o profissional. 

 

Conforme apontado pela Contrarrazoante, em diligência realizada junto ao CAU, em questão ao 

CAU/MG “não há relação da certidão de registro e quitação da pessoa jurídica com a certidão de registro 

e quitação da pessoa física, pois elas apresentam informações diferentes e uma não está condicionada a 

outra para emissão”. 

 

Sendo assim, tal diligência ratifica o entendimento que a Certidão de Pessoa Jurídica não se 

vincula ao registro e regularidade do profissional não cumprindo com o item 4.3 b) do Anexo II do edital. 

 

2. Da desconsideração dos profissionais Aldemir Amorim Ventura e Mariano José Machado para o 

processo licitatório, a Contrarrazoante expressa seu entendimento relatando que a Recorrente tenta 

reparar a ausências dos documentos para os profissionais solicitando as respectivas desconsiderações. 

Esta Autoridade Competente, após análise do edital, entende que o Anexo XI, relação dos profissionais 

solicita a indicação daqueles que irão fazer parte da execução do objeto, porém, pode ocorrer que nem 

todos os indicados atendam às exigências do edital, logo, a apresentação errônea ou a não 

apresentação da certidão de registro de pessoa física, atestado de capacidade técnica, CAT dos serviços 

prestados e comprovação de vínculo, desqualifica apenas o profissional que irá prestar os serviços. 

Certo que, se não houver no mínimo um profissional que atenda a todos os requisitos exigidos em edital 

a empresa será inabilitada, da mesma forma, se houver um profissional que atenda apenas parte dos 

requisitos. 

Portando, não há que se falar em “desconsideração dos profissionais”, Srs. Ademir e Mariano, ou 

seja, a Recorrente apenas os nomeou na Declaração de Responsáveis Técnicos (Anexo XI), não 

entregando nenhum documento a seu respeito, não sendo possível julgar a capacidade técnica desses 

profissionais.  

 

3. Quanto a alegação da Recorrente baseada no entendimento do egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, o qual diz: “embora não tenha apresentado a Certidão de Registro no CRA, 
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apresentaram o alvará de habilitação, igualmente expedido pela Conselho Regional, que comprava não 

somente o registro perante a entidade profissional como também o ramo de atuação da empresa”; 

citando apenas este trecho e não elucida os fatos, não pode caracterizar aceitabilidade e posterior 

alteração de decisão por esta Autoridade Competente. Não há base em julgar o entendimento sem 

conhecer as razões.  

Até por que, o próprio enunciado, fala de Conselho de Classe Regional de Administração, 

diferente do objeto do referido edital, o qual solicita registro em conselho de Classe de Arquitetura. 

Ainda, o parecer do TRF menciona “alvará de habilitação”, documento nem ao menos conhecido ou 

solicitado neste instrumento convocatório. 

 

4. Da citação do Acordão 473/2004 – Plenário – TCU, item 9.2.3, é esclarecido que o edital não 

exige comprovação da quitação das anuidades do profissional e da empresa e sim seu registro 

junto ao CONCELHO DE CLASSE. Ainda, está claro que para executar o objeto da licitação é 

fundamental a existência de profissional registrado conforme Art. 5º da Lei 12.378/2010 onde diz:  

 

Para uso do título de arquiteto e urbanista e para o exercício 

das atividades profissionais privativas correspondentes, é 

obrigatório o registro do profissional no CAU do Estado ou do 

Distrito Federal.  

 

A solicitação do registro de pessoa física em conselho de classe, é para auferir se realmente o 

profissional indicado é arquiteto e se está devidamente registrado.  

Logo, a exigência do edital é totalmente legal e necessária para a execução do objeto. 

 

5. Quanto ao questionamento do rigor desnecessário, compreende-se que compete a 

Administração e a Comissão Permanente de Licitações zelar pelo cumprimento de todas as condições 

editalícias de forma a atender a todos os princípios do Regulamento de Licitações do SESI/SENAI. 

Somos totalmente a favor da aplicação do princípio da razoabilidade, permitindo que erros formais, 

aqueles que possam ser sanados sem prejuízo aos demais licitantes e ao SESI/SENAI, sejam corrigidos, 

desde que não afrontem aos demais princípios. Considerar o julgamento da falta de um documento 

essencial para a habilitação da licitante como rigor desnecessário não faz sentido para o caso, pois se 

fosse o caso, feriríamos o princípio da isonomia, onde todos os licitantes que cumpriram com esse item, 

seriam lesados.  

 

6. Da alegação da Recorrente quanto à proposta dela ser a mais vantajosa, baseado no critério da 

licitação, tipo menor preço. 

 

Dentro do Regulamento do SESI/SENAI temos o Art. 14º onde no seu respectivo inciso diz: 

 

III) julgamento das propostas classificadas, com a escolha daquela mais 

vantajosa para o SESI/SENAI, segundo os critérios estabelecidos no 

instrumento convocatório. (Grifamos.) 
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Fica claro que o termo proposta vantajosa não se vincula apenas ao menor valor, e sim aquela 

que está em conformidade com os princípios que norteiam os processos de licitação e que seguem os 

critérios estabelecidos em edital. 

 

Não basta buscar a competitividade em detrimento do tão almejado “menor preço” 

isoladamente, sem que haja analise do todo, ou seja, não basta somente o menor preço se este não 

atende aos requisitos do instrumento convocatórios. 

 

Em razão disso, após revisão da fase de habilitação e de todos os documentos apresentados, bem 

como a análise de todas as razões recursais e contrarrazões apresentadas, esta Autoridade Competente 

entende por manter a INABILITAÇÃO da empresa C & P ARQUITETURA LTDA. 

 

4. 

 

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise dos recursos conhece das 

razões recursais, eis que tempestivos, e no mérito as julga: 

 

1) IMPROCEDENTE, mantendo a decisão da Comissão de Licitação quanto à inabilitação da 

empresa C & P ARQUITETURA LTDA; 

 

2) Determino que a Comissão de Licitações publique ato formal contendo as decisões tomadas 

neste julgamento de recurso. Após, proceda-se com as demais fases do processo; 

 

3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 

Curitiba, 13 de maio de 2019. 
 

ANA CRISTINA MONTANHA CESAR ALBRECHT 
GERENTE DE SERVICOS DE SUPORTE 

 

DANIELE ANDREATTA CREPLIVE VIEIRA 
GERENTE EXECUTIVA DE SERVICOS CORPORATIVOS 

 

JOSÉ ANTONIO FARES 
SUPERINTENDENTE DO SESI/PR / DIRETOR REGIONAL DO SENAI 

 

EDSON LUIZ CAMPAGNOLO  
DIRETOR REGIONAL DO SESI/PR / DIRETOR REGIONAL DO IEL/PR  

PRESIDENTE DO SISTEMA FIEP 
 

Ciente. De acordo. 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação e Pregoeiro 

Priscila Ranzani Oliva 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação e 

Pregoeira 

Vanessa Cristina Siqueira 
Membro da Comissão de Licitação e Pregoeira 

 
Alessandra Teodoro Silvério 

Presidente Suplente da Comissão de Licitação e 
Pregoeira 

 


