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UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

llmo' senhor Danilo Tiago silveira, Presidente da comissão permanente de
Licitação da Universidade Federal de Ouro preto - UFOp

PROCESSO EM REFERÊNCtA N.o 23109-005303 t2o't849

TOMADA DE PREçOS N.o 005t20í8

VORTEX CONSTRUçÕES E ENGENHARTA, pessoa jurídica, inscrita no CNpJ sob

o no. 18.7í1.885/0001-00, estabelecida na Avenida Anselmo Alves dos santos, No 1404,

Bairro santa Mônica, uberlândia - MG, representada pelo sr. Fabrício Rodrigues da

Costa, brasileiro, casado, Engenheiro Civil portador do CREA: 161194-D/MG, RG

14.288.627, e inscríto no cPF sob o no 08i.229.376-24, cargo: sócio / Diretor,

devidamente qualificado no presente processo, na forma da legislação vigente em

conformidade com o Art. 4", xvlll da Lei N" 10.s20102, vem até Vossas senhorias para,

tempestivamente, interpor estas coNTRARRAZÕES, ao inconsistente recurso

apresentado pela empresa ARQUITETURA FERNANDA GARCIA EtRELl, perante essa

distinta administraçâo que de forma absolutamente coeÍente declarou a contra-razoante

habilitada no processo licitatório em pauta.

í. Gondições Iniciais

llustre Presidente e comissão de Licitação, o respeitável julgamento das

contrarrazões interposto, recaem neste momento para sua responsabilidade, o qual a

empresa CONTRARRAZOANTE confia na lisura, na isonomia e na imparcialidade a ser

praticada no julgamento em questão, buscando pela proposta mais vantajosa para esta

digníssima administração, onde a todo o momento demostraremos nosso Direito Líquido e

Certo e o cumprimento pleno de todas as exigências do presente processo de licitação.

2. Dos Fatos:

A RECORRENTE motivou na data de 29 de Novembro de 2018, a seguinte intenção

de recurso: 'As emoresas SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e VORTEX
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VORTEX ENGENHARIA E PROJETOS

CONSTRUçÕES E ENGENHARIA EIREL| Epp, não possuem em seu quadro

profissional intitulado como Arquiteto urbanista, desta forma, não poderão rcalizar o
projeto licitado por completo, já que o Projeto Arquitetônico apenas pode ser realizado por

Arquiteto Urbanista, conforme previsto na Resolução 05112013, do CAU. OitemS.1.7.2.2

do Instrumento Convocatório é muito claro quando prevê que os Profissionais indicados

no item 5.1.7.1 do Edital, serão os Responsáveis Técnicos na confecção do projeto,

objeto licitado. Ou seja, sendo que as empresas comprovaram vinculo apenas com

Engenheiros, as mesmas não estão habilitadas paÊ a elaboração do projeto

Arquitetônico licitado', e também "vemos que a empresa não cumpriu exigência do

Instrumento convocatório e, dessa forma, não apresentou documento correto exigido, não

comprovando sua qualificação econômica financeira. Desta forma a empresa VORTEX

CoNSTRUçÕES E ENGENHARTA EtREL| Epp, deve ser dectarada tNAB|L|TADA'.

3. Das Justificativas:
3.1. Da alegação de não possuir capacidade técnica para a elaboração de

Projeto Arquitetônico de ReÍorma de EdiÍicaçôes Institucionais:

Foi apresentado juntamente com os documentos de habilitação, Atestado de

Capacidade Técnica emitido peta FUNDAÇÃO UBERLANDENSE TURISMO ESPORTE E

LAZER (FUTEL), onde se atesta que os Engenheiros Civis, Fabricio Rodrigues da Costa e

Murilo Miranda Fragas, realizaram o Projeto Arquitetônico de restauração e reforma, e

Atestado de Capacidade Técnica emitido pela PREFEITURA DE MUNICIPAL DE

UBERLANDIA, na qual atesta que o Engenheiro Civil Fabrício Rodrigues da Costa

executou projetos executivos arquitetônico, implantação, complementares, e planilha

orçamentária para construção de escolas no Município de Uberlândia. Comprovando

assim que a empresa possui sim capacidade técnica para a elaboração de projetos

arquitetônicos.

A RECORRENTE alegou que Engenheiros Civis não possuem atribuições técnicas

para a elaboração de projetos arquitetônicos, porém, conforme os artigos 28 e 29 do

Decreto Federal no 23.569/33 e pelo artigo 70 da Resolução no 218173 do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia, os Engenheiros Civis, devidamente habilitados,

possuem competência legal para se responsabilizarem tecnicamente pelas atividades de
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"Projeto Arquitetônico" ou "Projeto de Arquitetura", com a devida emissão da Anotação de

Responsabilidade Técnica (ART), o que lhes permite, então, a solicitação da Certidão de

Acervo Técnico (CAT).

A Lei Federal No 12.378, de 31 de dezembro de 20lO "Regulamenta o exercício da

Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs". e

regulamenta um rol de atividades quê podêm sêr desenvolvidas por Arquitetos e
Urbanistas. E conforme Artigo 3o, Parágrafos 40 e 50 da referida lei, existindo

controvérsias com outros concelhos entre as áreas de atuações dos profissionais por eles

abrangidos, essas controvérsias deverâo ser resolvidas por meio de resolução conjunta

de ambos os conselhos, e em caso de impasse, será aplicada a norma do Conselho que

garanta ao profissional a maior margem de atuação. Vejamos:

Att. 30 Os campos da atuação profissional para o

exercício da arquitetura e uhanismo são definidos a paúir das

diretrízes cunículares nacionais que díspõem soÕre a formação

do profissional arquiteto e urbanista nas quais os núcleos de

conhecimenÍos de fundamentação e de conhecimenÍos

profissionais caracterizam a unidade de atuação profissional.

5 4a Na hipotese de as normas do CAU/BR sobre o

campo de atuacão de arquitetos e urbanistas contradízerem

normas de outro Conselho profissional. a controvérsia será

resolvida por meio de resolucão conjunta de ambos os

conse/hos.

S 5a Enquanto não editada a resolução conjunta de que

trata o Ç 4a ou. em caso de impasse. ate que seia resolvida a

controvérsia. por arbitraoem ou iudicialmente. será aplicada a

norma do Conselho oue aaranta ao profissional a maior

marqem de atuacão.

(Grífos nossos).
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como ainda não ouve a edição de uma resolução conjunta entre os dois concelhos,

segundo a Justiça, a Resolução no 51 do conselho de Arquitetura e urbanismo do Brasil,

publicada em 17 de julho de 2013 numa tentativa de especificar uma série de atividades,

atribuições e campos de atuação como exclusivos dos arquitetos e urbanistas. rornou-se

inócua ao determinar, contrariamente à legislação vigente, que engenheiros civis não

poderiam se responsabilizar tecnicamente pela elaboração de projetos arquitetônicos.

considerando o disposto na constituição Federal, Art. so, inciso xlll, que preconiza

"é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualifica@es
proÍissionais que a lei estabelecer''; e considerando o disposto na constituição Federal,

Art. 50, inciso XXXVI, que preconiza'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico

perfeito e a coisa julgada", podemos concluir que Engenheiros civis tem sim competência

técnica para elaborar projetos arquitetônicos, competência garantida pelos artigos 2g e 29

do Decreto Federal no 23.569/33 e pelo artigo 7o da Resolução no 218t73 do conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, já citados.

A Resolução N'1.048, de'Í4 de agosto de 2013, do CONFEA - CONSELHO

FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMTA 'Consotida as áreas de atuação, as

atribuições e as atividades profissionais relacionadas nas leis, nos decretos-ler e nos

decretos que regulamentam as proÍissões de nível superior abrangidas pelo sistema

confea/crea" e em seu artigo 30 inciso lll garante que os Engenheiros civis, devidamente

habilitados, possuem competência legal para se responsabilizarem tecnicamente pelas

atividades de "Projeto Arquitetônico" ou 'Projeto de Arquitetura".

A Resoluçâo N" 1.048 considera também que:

Considerando que compete exclusivamente ao Confea baixar e

fazer publicar as reso/uções previstas para regulamentação e

execução da lei, bem como proceder a consolidação e o

estabelecimenÍo das atibuições dos proflssion ais por ele

abrangidos, conforme o Decreto-Lei no 8.620, de 10 de janeiro

de 1946:
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Logo concluímos que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 

não tem poderes para limitar as áreas de atuações de profissionais vinculados ao 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Portanto foi comprovado que a empresa possui sim capacidade técnica para a 

elaboração de projetos arquitetônicos. 

Gera estranheza também a empresa Fernanda Garcia apresentar tais justificativas, 

visto que no hall de atividades em seu contrato social e cartão CNPJ, não constam 

serviços de engenharia, apenas serviço de arquitetura, serviços estes que são 

preponderantes no objeto licitado e que utilizando a mesma linha de raciocínio também 

poderia a tornar incapacitada de realizar os serviços ora contratados, visto que mesmo 

apresentando os atestados não tem ramo de atividade pertinentes a todos os serviços 

exigidos. 

3.2. Da alegação da falta de apresentação de documentos de qualificação 

econômica financeira 

Quanto a alegação da RECORRENTE de que a Licitante VORTEX CONSTRUÇÕES 

E ENGENHARIA, deixou de cumprir o item 5.1.17 do Edital, não procede visto que 

apresentou certidão de falência, concordata ou recuperação judicial válida, visto que o 

sistema jurisdicionado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais utiliza o 

parâmetro conceituai do princípio fungibilidade aonde verifica a possibilidade em todas 

as comarcas judiciais existentes no Estado de haver qualquer ação que verse sobre 

falência, concordata ou recuperação judicial. Havendo ação correndo em vias judiciais o 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais não emite a respectiva certidão negativa, ainda 

que a certidão emitida se referencie à comarca diferente da sede da Licitante. 

De mesma forma, deve-se pautar pelo bom senso da r. Comissão Permanente de 

Licitação ao estender o benefício dado às ME e EPP e correlatas no artigo§ 1°, artigo 43 

da Lei Complementar nº 123/2006, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014 e Lei 

Complementar nº 155/2016, que dispõe: 
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"...$ 7o Havendo alguma restrição na comprovação da

regulaidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de

cinco dias úteis, cujo termo inicial conesponderá ao momento

em que o proponente for declarado vencedor do ceftame,

pronogável por igual período, a citério da administração

pública, para rcgulaização da documentação, para pagamento

ou Darcelamento do débito e pàra eítissão de eventuaìs

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão

negativa."

Outrossim, não se pode olvidar para o verdadeiro objetivo da Certidão

negativa em debate, qual seja, atestar para os devidos Íìns de direito que nenhum

processo de Falência ou Concordata está tramitando em desfavor do proponente. Vale

ressaltar que, conforme certidão apresentada pela empresa, não fora encontrado nenhum

processo de falência, concordata em face da empresa VORTEX.

Utilizando-se de diligência a r. CPL poderá requerer tanto ao TJMG, quanto à

Licitante a apresentação de documentação comprobatória da regularidade junto à

Comarca de Uberlândia-MG com vistas à veriÍicação da certidão apresentada em

cumprimento do disposto edital ício.

A faculdade na prcmoção de diligêncías vem descrita no ad. 43, $ 30, da Lei no 8.666193'
senão vejamos:

"Att. 43. (...)

S 3.o É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em
qualquer fase da Licitação, a promoção de dilígência destinada a
esclarecer ou a complementar a ìnstrução do processo,( ..)" @rífo
nosso,,

4. Do Pedido

Desta forma requer o epnhecimento da presente Resposta ao Recurso, bem como a

improcedência do Recurso interposto pela empresa ARQUITETURA FERNANDA

*WW"
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GARCIA ElRELl, tendo em vista ser descabido os disparates alegados em seu

conteúdo, sobretudo no tocante à capacidade técnica e econômico financeira da Licitante.

Contudo, se não for o entendimento da r. CPL, diligenciar por meio de Ofício ao

Tribunal de Justiça de Minas Gerais para verificação da regularidade da Licitante quanto à

falência, concordata ou recuperação judicial, bem como diligenciar à Licitante para

apresentar a regularidade sobre falência, concordata ou recuperação judicial em analogia

aos benefícios da Lei Complementâr no 12312006, alterado pela Lei Complementar no

14712014 e Lei complementar no 155/2016 para ME e Epp e correlatas.

Ao fim, requer que a r. CPL mantenha a habilitação da Licitante VORTEX

CONSTRUçÕES Ë ENGËNHARIA no certame licitatório, no qual foi declarada, de forma

absol uta mente coerente perante essa disti nta Ad m i nistração Públ ica.

Uberlândia, 06 de dezembro de 2018.

Atenciosamente.

Fabrício Rodrigues da Costa

Eng. Civil/ Diretor

VORTEX ENGENHARIA E PROJETOS
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