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ATA DE ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS APRESENTADOS PELAS PROPONENTES  
ESTILO NACIONAL LTDA. EPP E SOUZA GUERRA ARQUITETURA LTDA. E CONTRARRAZÕES  
PELAS PROPONENTES B A R R O S  E  C A V A L H E I R O  L T D A .  M E  E  R E D E  C I D A D E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LTDA.

Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito do mês de Julho do ano de dois mil e onze, 
reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 
834/2011 de 03 de Janeiro de 2011, sob a Presidência do Senhor  JOCIEL LAÉRCIO LADA,
estando presentes os membros: SILVANA VIRMOND, CRISTINA JURCZISZYN e PAULO CESAR 
PRUNER FILHO, para  julgamento do recurso apresentado pela proponente ESTILO NACIONAL 
LTDA. EPP, contra as proponentes: REDE CIDADE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LTDA., 
ACERVO CONSERVAÇÃO E RESTAURO LTDA., BARROS E CAVALHEIRO LTDA. ME, SOUZA 
GUERRA ARQUITETURA LTDA. e OCCA PROJETO E INCORPORAÇÃO S/S LTDA.  Recurso 
apresentado pela proponente SOUZA GUERRA ARQUITETURA LTDA., contra as proponentes: 
REDE CIDADE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LTDA. e BARROS E CAVALHEIRO LTDA. 
ME. As proponentes BARROS E CAVALHEIRO LTDA. ME e REDE CIDADE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL LTDA. apresentaram suas contrarrazões, referente ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
31/2011, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº 6/2011, execução do projeto “Preservação de 
Bens Culturais – Contratação de Projetos para Ordenamento dos Espaços e restauração de 
Patrimônios Culturais de Itaiópolis – SC”, por meio de Contratação de Projeto Executivo de 
Restauro da Casa Adrzejewski localizada no Centro Histórico de Alto Paraguaçu, na Rua Alfredo 
Schneider nº 1490. Recursos oriundos do Convênio n° 752411/2010, firmado entre o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e o Município de Itaiópolis. Com relação ao 
recurso interposto pela proponente: ESTILO NACIONAL LTDA.EPP, contra as proponentes: REDE 
CIDADE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LTDA., ACERVO CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
LTDA., BARROS E CAVALHEIRO LTDA. ME, SOUSA GUERRA ARQUITETURA LTDA. e  OCCA 
PROJETO E INCORPORAÇÃO S/S LTDA. A proponente  SOUSA GUERRA ARQUITETURA LTDA., 
interpôs recurso contra as proponentes REDE CIDADE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
LTDA. e BARROS E CAVALHEIRO LTDA. ME. A Comissão de Licitação decide: Item 5.1.4.7 (O 
profissional responsável pela elaboração dos trabalhos deverá possuir a qualificação exigida no 
Anexo I – Projeto Básico). Para a realização dos serviços: Projeto de Restauro da Casa 
Adrzejewski do Município de Itaiópolis, exige-se a responsabilidade técnica de ao menos 1 (um) 
arquiteto, com experiência comprovada (mínima de 2 anos) por meio de Atestado de Capacidade 
Técnica emitido por instituição de direito público ou privado em trabalhos de levantamento, 
diagnóstico do patrimônio edificado e projetos de restauração, preferencialmente com especialização 
e/ou pós-graduação na área de Patrimônio Cultural. Todos os projetos, estudos e relatórios 
deverão ser elaborados por profissionais com habilitação e/ou atribuição para os respectivos 
trabalhos. O trabalho destes profissionais deverá ser orientado, monitorado e fiscalizado pela 
Prefeitura Municipal de Itaiópolis. Os projetos deverão vir acompanhados da ART (padrão CREA SC) 
– Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional habilitado responsável pela elaboração do 
mesmo. Os Atestados apresentados comprovam apenas experiência em projetos de restauração, 
sendo deixados de lado os demais projetos, tais como: estrutural, hidrossanitário, PCI, instalações 
elétricas e eletrônicas. Sequer foi apresentada declaração de contratação futura com os nomes dos 
profissionais a serem contratados para elaboração dos projetos complementares mencionados acima. 
Faltou apresentar as CATs dos projetos complementares citados no anexo I e demais anexos do 
Edital. A Comissão de Licitação decide com base no edital de que não procede a alegação de não 
apresentação de atestados dos profissionais para execução dos projetos complementares, 
pois o edital é claro ao exigir somente qualificação do responsável técnico arquiteto. Em 
momento algum é citado ou cobrado qualquer acervo ou atestado de outro profissional. 
Salientamos que projetos arquitetônicos de restauro são atividades exercidas única e 
exclusivamente por Arquitetos ou Arquitetos Engenheiros e que todos os demais serviços 
decorrentes disso estão sob comando e coordenação dos mesmos. A contratação futura a que 
se refere o Edital e somente do profissional responsável técnico Arquiteto, quando o mesmo 
não estiver no quadro técnico, registrado em carteira ou mesmo com contrato de trabalho 
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vigente.  5.1.4.4 - A responsabilidade técnica do Projeto deverá ser exercida por Arquiteto com 
comprovação de experiência de 02 (dois) anos na área de preservação do patrimônio cultural 
urbano e/ou planejamento urbano comprovado por meio de Atestado e/ou Certidão emitida por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente averbado no CREA que comprovem a 
experiência em trabalhos de levantamento, diagnóstico do patrimônio edificado e projetos de 
restauração, preferencialmente com especialização e/ou pós-graduação na área de Patrimônio 
Cultural; 5.1.4.7 - O profissional responsável pela elaboração dos trabalhos deverá possuir a 
qualificação exigida no Anexo I – Projeto Básico. 5.1.4.5 - Declaração do licitante de que possui em 
seu quadro permanente, ou de que contratará até a data de assinatura do contrato, o profissional 
responsável pelos trabalhos, sendo essa condição exigida no ato da assinatura do contrato e 
emissão da competente ordem de serviços, autorizando o início dos trabalhos: 5.1.4.5.1 - A 
empresa deverá comprovar o vínculo com o profissional da seguinte forma: a) se empregado: 
através de cópia do registro na Carteira de Trabalho; b) se prestador de serviços: através de 
Contrato de prestação de serviços; c) se sócio da empresa: através de cópia do contrato social 
registrado na junta comercial. Referente a documentação da Proponente OCCA PROJETO E 
INCORPORAÇÃO S/S LTDA., o Atestado apresentado para projetos de restauração não comprova 
experiência de 02(dois) anos de acordo com o subitem 5.1.4.4, pois leva em consideração a data de 
início dos trabalhos e não de término, o que seria o correto. Sequer foi apresentada declaração de 
contratação futura com os nomes dos profissionais a serem contratados para elaboração dos projetos 
complementares mencionados acima. A Comissão de Licitação analisando o edital e o acervo 
apresentado, levando em consideração a data de início dos trabalhos, a comissão entende 
que o profissional atende ao solicitado no edital. 5.1.4.4 - A responsabilidade técnica do Projeto 
deverá ser exercida por Arquiteto com comprovação de experiência de 02 (dois) anos na área de 
preservação do patrimônio cultural urbano e/ou planejamento urbano comprovado por meio de 
Atestado e/ou Certidão emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
averbado no CREA que comprovem a experiência em trabalhos de levantamento, diagnóstico do 
patrimônio edificado e projetos de restauração, preferencialmente com especialização e/ou pós-
graduação na área de Patrimônio Cultural. Referente a Documentação da Proponente BARROS E 
CAVALHEIRO LTDA., não apresentou a Declaração do Proponente de que possui em seu quadro 
permanente, ou de que contratará até a data de assinatura do contrato, o profissional responsável 
pelos trabalhos, sendo essa condição exigida no ato da assinatura do contrato e emissão da 
competente ordem de serviços, autorizando o início dos trabalhos, de acordo com o item 5.1.4.5. 
Também contrariou o item 5.1.4.4 (A responsabilidade técnica do Projeto deverá ser exercida por 
Arquiteto com comprovação de experiência de 02 (dois) anos na área de preservação do patrimônio 
cultural urbano e/ou planejamento urbano comprovado por meio de Atestado e/ou Certidão emitida 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente averbado no CREA que comprovem a 
experiência em trabalhos de levantamento, diagnóstico do patrimônio edificado e projetos de 
restauração, preferencialmente com especialização e/ou pós-graduação na área de Patrimônio 
Cultural), pois seus atestados não comprovam a realização de diagnóstico e nem levantamentos. A 
Comissão de Licitação em substituição a declaração do proponente foi apresentada certidão 
simplificada do CREA onde consta o nome do responsável técnico arquiteto no quadro da 
empresa e seu vínculo foi comprovado por contrato social, sendo o mesmo sócio ( Item 
5.4.1.5 do Edital). Com relação aos atestados essa comissão entende que os mesmos 
atendem ao que foi pedido no edital. O diagnóstico e levantamentos são etapas inerentes a 
todos os projetos de restauração, sendo impossível a realização dos mesmos sem essas fases, 
sendo assim o atestado da realização de projetos de restauro por si só já englobam essas 
etapas e atendem ao solicitado. 5.1.4.4 - A responsabilidade técnica do Projeto deverá ser 
exercida por Arquiteto com comprovação de experiência de 02 (dois) anos na área de preservação 
do patrimônio cultural urbano e/ou planejamento urbano comprovado por meio de Atestado e/ou 
Certidão emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente averbado no CREA 
que comprovem a experiência em trabalhos de levantamento, diagnóstico do patrimônio edificado e 
projetos de restauração, preferencialmente com especialização e/ou pós-graduação na área de 
Patrimônio Cultural; 5.1.4.5 - A empresa deverá comprovar o vínculo com o profissional da 
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seguinte forma: a) se empregado: através de cópia do registro na Carteira de Trabalho; b) se 
prestador de serviços: através de Contrato de prestação de serviços; c) se sócio da empresa: através 
de cópia do contrato social registrado na junta comercial. Que a Comissão de Licitação mantém a 
decisão de INABILITAR a proponente: ACERVO CONSERVAÇÃO E RESTAURO LTDA. por 
apresentar o Balanço Patrimonial em desacordo com o subitem 5.1.3.1 e por apresentar o Atestado 
de visita em cópia simples, em desacordo com o item 5.5 do edital. Ficando assim HABILITADAS
as empresas: ESTILO NACIONAL LTDA. EPP, OCCA PROJETO E INCORPORAÇÃO S/S LTDA., 
BARROS E CAVALHEIRO LTDA. ME, SOUSA GUERRA ARQUITETURA LTDA.  e REDE CIDADE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LTDA. Fica marcada para o dia 22 de Julho de 2011, às 
10hs30min, a abertura dos envelopes PROPOSTAS DE PREÇOS. Em nada mais havendo, o 
Senhor Presidente encerrou a sessão, lavrando-se presente Ata que lida e aprovada, vai assinada 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, às nove horas e vinte e cinco minutos.
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Presidente da CPL
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