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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS – ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 02/2021 

 

 

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no CNPJ sob nº 23.002.667/0001-29, com sede na Rua Cristóvão 

Nunes Pires, n° 110, sala 502, Centro, Florianópolis/SC, por seu sócio e por seu 

procurador abaixo firmado, vem à presença de Vossas Senhorias, com fundamento no 

artigo 109, §3º, da Lei nº 8.666/93, apresentar as suas  

CONTRARRAZÕES 

ao Recurso Administrativo interposto pela empresa AZEVEDO PROJETOS E 

ASSESSORIA LTDA., pelos motivos a seguir elencados: 

 

1. DOS FATOS 

Realizado o certame Concorrência nº 02/2021 no dia 08/03/2021, abertos os 

envelopes de Proposta de Preços e em 17/03/2021, os envelopes de Habilitação, a 

Comissão Permanente de Licitação DECIDIU pela classificação em primeiro lugar da 

empresa ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA. com a proposta no valor de R$ 56.500,00 

(cinquenta e seis mil e quinhentos reais), conforme Ata de Julgamento das propostas nº 

23/2021. 
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Inconformada com o resultado que sagrou a proposta da Recorrida como 

vencedora, insurge-se a Recorrente pleiteando a reforma da decisão da Comissão 

Permanente de Licitação e a desclassificação da proposta da Engeplanti, sem base 

jurídica qualquer, apenas com fatos inverídicos e irreais, com foco em revanchismo e 

com a intenção de tumultuar o processo licitatório do Município de Campos Novos.   

Entretanto, conforme delineado em Ata, bem como no que será demonstrado 

a seguir, a pretensão de reforma pela Recorrente não merece prosperar.  

 

1.1.  DO MALFADADO REVANCHISMO   

Inicialmente, importante frisar que a empresa recorrente age de má-fé. 

Todo esse imbróglio ocorre por um senso de revanchismo contra a empresa 

recorrida, que em processo licitatório anterior, apresentou Recurso Administrativo no 

intuito de sanar dúvidas acerca da documentação da recorrente, informando que esta 

teria utilizado RRT’s com informações errôneas, o que a faria perder pontuação e 

consequentemente, classificaria a Engeplanti como vencedora do certame. 

Em dezembro de 2020 ocorreu o Processo Licitatório nº 182/2020 no 

Município de São Miguel do Oeste, cujo objeto era “registro de preços para contratação 

de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para elaboração de 

projetos para atender as necessidades do município de São Miguel do Oeste/SC”. 

Naquela oportunidade, as propostas seriam analisadas de acordo com a 

melhor técnica e preços, sendo que as duas empresas ficaram empatadas na pontuação 

e a recorrente se classificou em primeiro em razão do preço apresentado. 

Ocorre que a melhor técnica seria definida através de “peso” de quantidade 

de ART/RRT/TRT apresentados, ou seja, quanto mais registros técnicos apresentados, 

maior a pontuação, com o limite de peso 5 (cinco).  



 
 

 

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA 

CNPJ: 23.002.667/0001-29 

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - Sala 502 / Centro - Florianópolis/SC – CEP: 88010-120 

Contato: juridico@engeplanti.com.br, ou através do telefone +55 48 3364-2209 

 As duas empresas apresentaram as 5 (cinco) ART/RRT, empatando neste 

quesito e com a definição do primeiro lugar ocorrendo pelo valor apresentado na 

proposta de preços. 

Abertas as documentações, a ora recorrida apresentou Recurso 

Administrativo por entender que alguns dos RRT’s apresentados pela Azevedo Projetos e 

Assessoria Ltda. são inválidos por conter vício insanável. Desta forma, se considerados 

inválidos, a pontuação da empresa Azevedo Projetos e Assessoria Ltda seria menor, não 

havendo mais empate no quesito técnico. 

Inconformada com a apresentação do Recurso por parte da ora Recorrida, 

ainda que não figure como segunda colocada na classificação da Concorrência nº 

02/2021 do Município de Campos Novos, a recorrente, por puro revanchismo, no intuito 

de tumultuar o processo licitatório, apresentou Recurso Administrativo somente em face 

da recorrida. 

Resta claro que o objetivo da recorrente é revanche contra a recorrida, 

usando o Município de Campos Novos como instrumento para prejudicar a Engeplanti 

Consultoria Ltda., tema a ser discutido em item próprio relacionado à má-fé. 

Noutro giro, é cristalino que as alegações em recurso não estão relacionadas 

à licitação em tela. Conforme será demonstrado, as razões expostas no recurso são 

apenas para atacar a recorrida, não havendo qualquer fundamento que invalide a 

documentação da recorrida neste processo licitatório.  

Não cabe à Comissão Permanente de Licitação do Município de Campos 

Novos analisar a documentação aceita pelo CREA/SC. E mais, a recorrente tenta imputar 

à Comissão uma obrigação que não é dela, utilizando da seguinte expressão: Assim fica 

a Comissão de Licitações da Prefeitura de Campos Novos impedida de aceitar 

documento público de Habilitação da Empresa Engeplanti Consultoria, pois o mesmo 

perderá sua validação junto ao CREA/SC. 
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Ora, a Comissão é independente e não está a serviço do que demanda a 

recorrente. Chega a ser absurda a tentativa de obrigar a Comissão a fazer o que a 

recorrente deseja. 

De fato, tal tentativa é uma transgressão grave ao Princípio da Segregação 

de Funções, derivação do Princípio da Moralidade, disposto no artigo 37, da Constituição 

Federal. 

Segundo o Princípio da Segregação de Funções, no ambiente administrativo 

público, todos os agentes dentro de um órgão público têm sua função definida na 

execução dos serviços do órgão para que, juntos, atendam ao interesse público. 

Desta forma, analisar o recurso e decidir por conta própria é uma atribuição 

da Comissão de Licitação. 

Passados os pontos acima, a empresa Recorrida apresentará os 

fundamentos de mérito das contrarrazões: 

 

2. DO MÉRITO 

2.1. DO ATESTADO EMITIDO POR EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

E NÃO POR MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) 

As informações apresentadas pela recorrente não correspondem à realidade, 

sendo totalmente falsas os dados ali utilizados, reforçando a ideia de que a intenção é 

apenas tumultuar o processo licitatório.  

A recorrente alega que “o Atestado apresentado pela Empresa Engeplanti 

Consultoria, está totalmente irregular, pois foi emitido por MEI (Micro Empreendedor 

Individual), ou seja profissional autônomo que não possui atribuições e nem habilitação 
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nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, conforme determina a Resolução 

apresentada.” 

Ora, a recorrente sequer verificou a informação. Uma simples verificação no 

site da Receita Federal demonstra que a empresa que emitiu o Atestado de Capacidade 

Técnica não é de Microempreendedor Individual (MEI), mas sim um Empreendedor 

Individual. 

São várias as distinções das categorias empresárias acima citadas, como por 

exemplo o faturamento máximo de cada uma e o mais importante, a permissão para 

exercer certas atividades. 

A atividade principal da empresa Lunara Participações e Incorporações é a 

“construção de edifícios”, atividade esta cujo código (41.20-4-00) é determinado na 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, que visa categorizar as 

empresas pública e privadas, sendo essencial para a obtenção do CNPJ. 

Desta forma, ao requisitar a abertura de um CNPJ, deverá a solicitante 

informar qual a atividade principal e, caso queira, as atividades secundárias. E estas 

atividades podem determinar a categoria da empresa que será aberta. 

A atividade “construção de edifícios” (CNAE 41.20-4-00) não é permitida para 

o Microempreendedor Individual, mas sim para Empresário Individual que deverá, 

inclusive, apresentar um responsável técnico na época de sua abertura perante a Junta 

Comercial. 

Desta forma, não há que se falar em irregularidade na emissão do Atestado 

Técnico, uma vez que a empresa que contratou os serviços não está enquadrada como 

Microempreendedor Individual. 
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De toda forma, a defesa da empresa Lunara Participações e Incorporações 

deverá ser feita pela mesma, cabendo à recorrida apenas informar que não há qualquer 

irregularidade na emissão do Atestado Técnico. 

De fato, o que ocorre é uma desconfiança da recorrente em relação ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, autarquia 

responsável pela emissão das Certidões de Atestado Técnico. 

A recorrida entende que são graves as acusações contra o CREA/SC de que 

a autarquia faz “vista grossa” em relação à fiscalização das empresas, conforme o trecho 

copiado do Recurso: “Existem relatos de empresas que se aproveitam da pouca 

fiscalização do CREA, que depende de denúncias para conseguir identificar emissão de 

Atestados Técnicos irregulares”. 

A recorrente não é inscrita no CREA/SC e, portanto, não conhece os 

rigorosos procedimentos exigidos pelo Conselho para a emissão da Certidão de Acervo 

Técnico – CAT. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina é 

extremamente criterioso em relação à documentação apresentada.  

Todas as solicitações passam por mais de um setor de análise, sendo feito 

inicialmente uma triagem antes de chegar ao setor responsável. Os documentos são 

inspecionados pelos servidores públicos ali locados. Não é demais lembrar que os atos 

dos servidores públicos são lastreados de boa-fé.  

Ao solicitar a Certidão de Acervo Técnico junto ao CREA/SC o solicitante 

deve preencher o Requerimento de Acervo Técnico (em conformidade com a Resolução 

nº 1.025/2009 – Anexo III), bem como anexar a documentação obrigatória solicitada no 

item 6. 

Insta frisar que no Requerimento supra, no item 8 – Observações Gerais, há 

a seguinte determinação: 
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8.1 É obrigatória a apresentação de todos os documentos solicitados para cada 

caso. Caso falte algum documento a solicitação não será aceita e serão 

devolvidos os documentos ao requerente, explicando o motivo da devolução; 

 

Portanto, a documentação referente ao Atestado Técnico em discussão foi 

apresentada ao CREA/SC, que após rígida análise, deferiu a emissão da CAT. 

De mais a mais, insta esclarecer que o Laudo Técnico exigido no parágrafo 

único do artigo 58 da Resolução CONFEA Nº 1.025. DE 30 DE Outubro de 2009, deve 

ser apresentado perante o CREA apenas quando do Requerimento de Acerto Técnico.  

Em momento algum a citada resolução exige que o laudo técnico acompanhe 

a CAT e ART em licitações, uma vez que o laudo não integra o documento emitido 

pelo CREA. Cabe observar que a CAT emitida pelo CREA possui na lateral um selo do 

próprio Conselho com o número do protocolo. Juntar o laudo técnico é mera 

discricionariedade e não obrigatoriedade, pois tal documento não possuirá o selo do 

CREA. 

Ora, Membros da Comissão, conforme sabido por V. Sas., o laudo técnico não 

acompanha a CAT, uma vez que, conforme já esclarecido, é apresentado somente ao 

CREA no momento do Requerimento. E tanto o é verdade, que o Atestado Técnico 

advindo de serviços executados em municípios, por exemplo, normalmente é assinado 

pelo Prefeito e sem o laudo técnico do engenheiro anexo. 

De fato, nem a Lei nº 8.666/93 exige que o laudo técnico seja apresentado na 

documentação de qualificação técnica. Vejamos: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
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instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para 

a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 

quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso 

das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados 

nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 

quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível 

superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de 

atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 

quantidades mínimas ou prazos máximos;  

(...) 

§ 3o  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 

atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior. 

Certo que o artigo 37 da Carta Magna também deve ser aplicada aqui: 

 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: (“Caput” do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 

de 1998) 
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XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 

e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 

das obrigações.” 

E o Edital da Concorrência nº 02/2021 deste Município tampouco exigiu a 

apresentação do Laudo Técnico referente às CAT’s. 

8.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1.3.4. Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente registrado no CREA ou acompanhado da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, comprovando que 

o responsável executou serviços compatíveis/semelhantes aos que estão sendo 

licitados. 

Solicitar outra documentação configuraria excesso de formalismo pela 

Administração Pública, o que já vem sendo proibido pelos Tribunais de Contas pátrios 

nos processos licitatórios, uma vez que não se pode admitir exigências inúteis ou 

desnecessárias à licitação. Não há que se falar em inabilitação de licitante diante de 

ausência de documentação irrelevante que não cause prejuízo à Administração Pública. 

A jurisprudência pátria é clara neste sentido: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DO 

MANDAMUS - REJEITADA - MÉRITO - LICITAÇÃO - MENOR PREÇO - 

INABILITAÇÃO DO RECORRIDO VENCEDOR - EXCESSO DE FORMALISMO - 

MALFERIMENTO À ADMINISTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO I - A impetração do mandamus e a concessão da liminar, 

deram-se ainda dentro do prazo recursal, ou seja, não poderia a autoridade coatora 
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ter considerado encerrado o certame. Preliminar rejeitada. II - A inabilitação do 

recorrido, ao menos numa análise superficial, mostrou-se desarrazoada, 

medida esta empregada pela municipalidade por apego excessivo ao 

formalismo, ocasionando, possível malferimento a própria administração, 

razão pela qual, o entendimento do Magistrado de piso revela-se escorreito. III 

- Recurso a que se nega provimento. 

 

Em relação a documentação referente à CAT nº 252019113189, a recorrida 

informa que está regular e que a mesma foi apresentada ao CREA/SC, e que, caso 

exigida pelo Conselho, apresentará todo o histórico, desde o contrato inicial até o projeto 

executado e entregue. 

Rechaçados, portanto, os argumentos apresentados pela recorrente neste 

tópico, devendo ser julgado improcedente o Recurso apresentado. 

 

2.2.  DO PROJETO “ESCOLA PADRÃO” 

Alega a recorrente que a contratação por parte de um MEI de projeto de 

Escola Padrão é muito estranha, uma vez que tais empreendimentos são feitos por 

órgãos públicos, como União, Estados e Município. 

Entretanto, conforme já exposto anteriormente, a contratante não é um MEI, 

mas um Empreendedor Individual, o que novamente faz os argumentos da recorrente 

caírem por terra. 

Além disso, cabe a qualquer particular, seja pessoa física ou jurídica, o 

Princípio da Liberdade, nos termos do inciso II, artigo 5º, da Constituição Federal. Dentro 

do conceito de liberdade, devemos destacar uma de seus vieses, que é a Autonomia 

Privada, entendida como a capacidade do sujeito de direito de determinar seu próprio 

comportamento individual.  
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Desta forma, dentro dos limites legais, qualquer cidadão pode realizar 

negócios da forma que entender, repise-se, dentro da autonomia negocial. E, portanto, 

não há objeção que a empresa Lunara Participações e Incorporações realize qualquer 

negócio, inclusive projetar e construir uma escola. Até porque essa é a atividade principal 

da empresa perante a Receita Federal. 

Entretanto, novamente, não cabe à recorrida realizar a defesa da empresa 

Lunara.    

Ocorre que a recorrida foi contratada para elaborar um projeto de escolas, 

sendo solicitado pelo contratante que o projeto estivesse nos padrões do que determina 

o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação – FNDE, o que diminuiria os custos 

na criação do projeto.  

Assim, tendo em vista que o Município de Florianópolis possui diversas 

escolas dentro dos padrões do Governo Federal, a recorrente, com o propósito de 

elaborar o projeto solicitado pela contratante, visitou algumas dessas escolas, fazendo as 

adequações necessárias. 

As escolas padrões podem ser consultadas no site do próprio FNDE através 

do link, por exemplo: https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/par/eixos-de-

atuacao/infraestrutura-fisica-escolar/item/5958-projeto-espa%C3%A7o-educativo-urbano-

12-salas 

Portanto, o projeto apresentado foi feito de acordo com os projetos já 

executados em Florianópolis e por isso os quantitativos de levantamento in loco. 

Entretanto, tais informações não são inseridas na CAT. 

As documentações apresentadas pelas empresas têm presunção de boa-fé, 

não podendo qualquer pessoa apontar irregularidades sem que as demonstre. 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/par/eixos-de-atuacao/infraestrutura-fisica-escolar/item/5958-projeto-espa%C3%A7o-educativo-urbano-12-salas
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/par/eixos-de-atuacao/infraestrutura-fisica-escolar/item/5958-projeto-espa%C3%A7o-educativo-urbano-12-salas
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/par/eixos-de-atuacao/infraestrutura-fisica-escolar/item/5958-projeto-espa%C3%A7o-educativo-urbano-12-salas
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Insta ainda, que a recorrida foi contratada para elaborar o projeto da escola, 

não sendo responsável pela execução das obras e, desta forma, não pode responder 

pela contratante das razões da desistência. 

Assim, diante do exposto, não restam dúvidas que a documentação da 

Recorrida atende às exigências da legislação, bem como do CONFEA, devendo, 

portanto, ser o Recurso Administrativo interposto pela empresa Azevedo Projetos e 

Assessoria ser julgado improcedente, requerendo, assim, o prosseguimento do certame 

em tela. 

Diante do exposto, não há cabimento no pedido de revisão dos atos 

administrativos, com a inabilitação da recorrida, vez que já é posição pacífica do 

Supremo Tribunal Federal que “em direito público, só se declara nulidade de ato ou 

de processo quando da inobservância de formalidade legal resulta prejuízo” (MS nº 

22.050-3 – Tribunal Pleno, Relator: Min. Moreira Alves). 

 

3. DO TUMULTO NO PROCESSO LICITATÓRIO – MÁ-FÉ DA RECORRENTE 

Fica claro, portanto, que a recorrente busca apenas criar “tumulto 

processual”, devendo a autoridade administrativa aplicar-lhe as sanções e advertências 

previstas na legislação por sua conduta temerária que, quiçá, transborda os limites da 

boa-fé objetiva e da lealdade processual. 

Destarte, requer-se desde já o indeferimento, em sua íntegra, do recurso 

proposto pela recorrente, haja vista a inexistência de relevância nas alegações 

propostas. 

Assim, verifica-se que a intenção da recorrente tem nítido caráter 

revanchista, com intuito de tumultuar o regular andamento do processo licitatório, com 
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argumentos infundados, que se acatados, estaria deturpando a finalidade da lei de 

licitações, quando previu tal disposição.  

Diante dos fatos apontados, pior, é requerer a alteração do resultado do 

certame por alegações sem nenhum fundamento legal deixando de contratar com a 

recorrida que possui capacidade técnica conforme previsto no edital e na legislação 

vigente e apresentou a proposta mais vantajosa à Administração, por ser essa mais 

econômica e indubitavelmente verossímil e que tenha atendido a todas as exigências do 

edital e da legislação em vigor. 

 

4. DOS PEDIDOS 

Por todo o exposto, haja vista as razões delineadas acima, requer a 

Recorrida: 

a) Recebimento das Contrarrazões, nos termos do artigo 109, § 3º, da Lei 8.666/93; 

b) Seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE o Recurso Administrativo, 

mantendo-se a decisão que classificou a Recorrida em primeiro lugar, conferindo-se o 

prosseguimento ao certame. 

Termos em que, pede Deferimento. 

Florianópolis, 24 de março de 2021. 
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