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Protocolo: 15031/2018 Edital: SESI 

Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS MULTIFUNCIONAIS 

Critério de 
julgamento 

Menor preço por ITEM 

Abertura: 13 11 2018 

 
 

Recorrente: ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS 

Contrarrazoante: TRUCKVAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

Recorrida: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1.  

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 É tempestivo o recurso apresentado pela empresa ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS 

no dia 30 de novembro de 2018 as 17h31min, meio eletrônico (e-mail), contra o julgamento da sessão parte 

integrante da Ata de Abertura publicada em 28 de novembro de 2018; 

 Oportunizadas as contrarrazões, a empresa TRUCKVAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA apresentou, em 

meio eletrônico, tempestivamente, no dia 04 de dezembro de 2018, às 15h01min.  

 

2.  

 

DAS RAZÕES RECURSAIS 

A recorrente ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS, alega em seu recurso: 

Inicialmente a empresa recorrente alega que a Presidente da Comissão de Licitação feriu o princípio da 

vinculação do instrumento convocatório, citando por sua vez o art. 41 da Lei 8.666/93. 

1) DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 

1.1) Alega que apresentou certidão negativa de débitos estaduais, encaminhando em seu recurso “print” da 

referida certidão; 

1.2)  Sendo assim, solicita pela que a mesma seja habilitada para o Lote 2 e 3. 

 

2) DA ASSINATURA DO CONTRATO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

2.1) Alega que o Sr Raimundo Nonato Sousa Pinto é responsável para assinaturas dos contratos, conforme 

print. 

 

2.2) A recorrente coloca ainda que “em nenhuma cláusula do contrato social há imposição expressa para que 

todos os contratos sejam assinados conjuntamente, sendo totalmente válida a assinatura única do sócio 

Raimundo Nonato Sousa pinto já que o mesmo ficou responsável pela área comercial, industrial e de 

produção”. 

2.3) Por fim, deve-se ressaltar que os contratos de capacidade técnica apresentados foram firmados em 

19/09/2013, e sofreram, desde então, somente renovações, e neste ano de 2013 somente o RAIMUNDO 

NONATO SOUSA PINTO exercia a administração da empresa ATHOS BRASIL. 

3) DO PEDIDO: 

3.1) Diante das razões expostas, a recorrente requer-se seja provido o presente recurso administrativo, 

procedendo a anulação da decisão da sua inabilitação para os lotes 02 e 03, alegando que caso seja 
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indeferido será informado a autoridade superior conforme art. 109 § 4 da Lei Federal 8.666/93 

 

3. u 

 

DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS 

A contrarrazoante TRUCKVAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com base no recurso publicado no site do Sistema 

FIEP, diz: 

1) DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAIS. 

1.1) A empresa alega que a regularidade fiscal do estado de São Paulo sucede de 2 (duas) certidões, 

sendo retirada pelo site 

https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx e 

www.pfe.fazenda.sp.gov.br, alegando que não é possível a emissão de tal certidão mesmo que de 

forma Positiva com efeitos negativos. 

 

Sendo assim, a contrarrazoante pede pela manutenção do julgamento final. 

 

4. . 

 

PARA INFORMAÇÃO: 

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), disponível no site 

www.fiepr.org.br/licitacao.  

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. 

 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSO E CONTRARRAZÕES 

 

1) DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAIS 

1.1) Dado o recurso apresentado, a Comissão de Licitação reavaliou a Certidão apresentada e a mesma traz a 

seguinte informação: 

 
Sendo assim, entende-se que no momento da licitação (realizada em 13/11/18), a empresa encontrava-se 

com sua certidão válida. 

 

 

1.2) Diante da análise técnica e com base no Princípio da Autotutela a Comissão de Licitação revisou os atos por 

ela praticados, conforme Jurisprudência, vejamos:  

 

...nesse sentido, dispõe a Súmula 346, do Supremo Tribunal Federal que “A 
administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”. 
Segue mesmo rumo a Súmula 473, também da Suprema Corte, quando 
versa nos seguintes termos: 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (STF 
Súmula nº 473 - 03/12/1969 - DJ de 10/12/1969, p. 5929; DJ de 11/12/1969, 
p. 5945; DJ de 12/12/1969, p. 5993. Republicação: DJ de 11/6/1970, p. 2381; 
DJ de 12/6/1970, p. 2405; DJ de 15/6/1970, p. 2437). Administração Pública - 
Anulação ou Revogação dos Seus Próprios Atos. 
Isto posto, mostra-se consagrada no ordenamento jurídico brasileiro, a 

https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx
http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br/
http://www.fiepr.org.br/licitacao
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autotutela administrativa e sua importância ante aos institutos da segurança e 
da ordem jurídica.  

    

   E ainda  

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos. 9. ed. São Paulo: Dialética, 2002). 12. Recurso especial 
desprovido. (STJ, REsp 658.130/SP, 1ª T., Rel. Min. Luiz Fux, J. 05.09.2006, 
DJ 28.09.2006, p. 195 – grifos nossos)   Tais julgados demonstram, assim, 
que a autotutela e o poder-dever da Administração Pública de anular ou 
revogar seus próprios atos não pode ser exercido em detrimento da confiança 

dos administrados, a qual deve ser sopesada, diante do caso concreto, para 
delimitar a responsabilidade do Estado por seus atos e a possibilidade de 
salvaguardar tais atos ou seus efeitos, preservando a estabilidade das 
relações jurídicas firmadas. 

 

A Comissão de licitação revê seus atos e declara como habilitada para o item 5.4 alínea “e” do preambulo do 

edital. 

 

2) DA ASSINATURA DO CONTRATO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. 

2.1) Da analise do contrato social Consolidado, vejamos o mesmo nos traz: 

 

a) Do quadro societário: 

 
 

 

b) Da Cláusula Oitava e seus incisos trazem: 
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Pois bem, como podemos verificar tanto no inciso I a administração da sociedade será exercida de forma 

conjunta entre as partes. Embora a empresa alegue que o Sr Raimundo Nonato Sousa Pinto é responsável indicando 

ainda o print do inciso II, não há o que se negar ainda no mesmo inciso o dizer “juntamente com o administrador 

administrativo-financeiro”.  

Ora, se o próprio contrato social da empresa cita que os atos serão de forma conjuntamente entre o Sr Raimundo 

e o administrador administrativo-financeiro, neste ato representados pelo Sr Sérgio Roberto Melo Bringel ou o Sr 

Sebastião Ramilo Bulcão Bringel, classificados no inciso I. Então não há o que se falar em violação de qualquer 

princípio de isonomia, igualdade e demais outros sobre a decisão tomada. 

Pois, o próprio Contrato Social explicita a responsabilidade conjunta de qualquer ato praticado pela empresa. 

 

Vejamos por sua vez o nos trás o art. 47 do código civil 

“Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos 
administradores, exercidos nos limites de seus poderes 
definidos no ato constitutivo.” (grifo nosso) 
 

Como podemos ver, o próprio código cita dos poderes definidos no ato constitutivo, ou seja, mesmo o Sr 

Raimundo sendo responsável comercial, a Clausula Oitava inciso II diz que os atos serão juntamente com o 

administrador administrativo-financeiro. O que para o caso em questão isso não ocorreu. 

Corroborando com isso, vejamos o que diz a jurisprudência abaixo:  

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL e PROCESSO CIVIL. NULIDADE 
DE CONTRATO BANCÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA 
DE ASSINATURA DE UM DOS SÓCIOS PARA O 
APERFEIÇOAMENTO DA AVENÇA. EXIGÊNCIA DO ESTATUTO 
SOCIAL. NULIDADE CONFIGURADA. REJEITADO PEDIDO DE 
APLICAÇÃO DO ART. 412 DO CCPOR SE TRATAR DE CLÁUSULA 
PENAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM ASTREINTES, QUE TEM 
CARÁTER COERCITIVO, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. 
APLICAÇÃO DO ART. 537, § 1º, I, DO CPC. LIMITAÇÃO DA 
COMINAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAÇÃO DAS 
ASTREINTES. 
(...) 
3. ..., realizada de forma unilateral por apenas um dos sócio, afeta 
diretamente em obrigação à demandante, o que é expressamente 
vedado pelo ato constitutivo da empresa jurídica, pois afronta os 
limites de seu poder definido na cláusula do contrato constitutivo 
da empresa, que dispõe que a sociedade ao assumir obrigações, 
deveria estar representada pelos dois sócios. (grifo nosso) 
(...) 
Processo 
0175217-61.2013.8.06.0001 CE 0175217-61.2013.8.06.0001 
Órgão Julgador 
1ª Câmara Direito Privado 
Publicação 
28/03/2018 
Julgamento 
28 de Março de 2018 
Relator 
ROSILENE FERREIRA TABOSA FACUNDO - PORT 2.067/2017 

 

Sendo assim, e pelo fato de que a empresa deixou de atender o item em questão, esta autoridade 

competente entende pela não procedência para tal item. 

 

 

 

4.  

DA CONCLUSÃO 

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

recursais, eis que tempestivos, e no mérito os julga: 

1) PARCIALMENTE PROCEDENTE, porém mantem a decisão da Comissão de Licitação quanto ao 

julgamento final e mantêm a empresa ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS 

INABILITADA para os itens 02 e 03 do Edital 855/2018. E mantêm vencedora para os itens 01, 02 e 03 do 

Edital 855/2018 a empresa TRUCKVAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

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

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10705163/artigo-412-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28891528/artigo-537-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28891526/par%C3%A1grafo-1-artigo-537-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28891524/inciso-i-do-par%C3%A1grafo-1-do-artigo-537-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
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julgamento de recurso.  

3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 

Curitiba, 12 de dezembro de 2018. 

 
 

CARLOS ALBERTO NALEVAIKO  
GERENTE CORPORATIVO DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO 

 
MANUEL EMILIO RODRIGUES 

GERENTE EXECUTIVO DESENVOLVIMENTO, SUPRIMENTOS E ENGENHARIA 

 

JOSÉ ANTONIO FARES 

SUPERINTENDENTE DO SESI/PR 

 

EDSON LUIZ CAMPAGNOLO  

PRESIDENTE DO SISTEMA FIEP 

 

Ciente. De acordo. 

Nadia de Jesus dos Santos 
Presidente da Comissão de Licitação e Pregoeira 

Claudia Maria Sluga 
Membro da Comissão de Licitação 

Caroline Borges 
Membro da Comissão de Licitação 

 
 



Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do §1º do Artigo 10 da

Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001
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