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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 2.0153/2019 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

Ao 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP 

Serviço Social da Indústria —SESI/PR 

girta2  
kt/09i is 

Ref. Concorrência Pública N. 2.0153/2019 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DE 

DIVISA - CAMPUS DA INDÚSTRIA. 

A/C Presidente e Presidente Suplente da Comissão de Licitação, Fabricio Daniel Nichele e Priscila Ranzani 

Oliva 

REF. Ao JULGAMENTO — HABIUTAÇÃO realizada pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO publicado dia 09/07/2019 

as 15:48, DESCLASSIFICANDO a empresa YOULIFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI. 
\ 

Prezados Sàhores (as) 

Cumprimento-os (as), cordialmente, informa-se que a empresa YOULIFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI, 
/ 

empresa individual de responsabilidade limitada, localizada na TRAVESSA CLAUDIO TYSZKA, N2  23, BAIRRO 

SITIO CERCADO, CURITIBA - PR, CEP. 81.920-775, inscrita no CNPJ sob n° 32.696.373/0001-35, por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr. EVERTON WILLIAM PEREIRA, portador (a) da Carteira de Identidade n° 

,9.373.400-9/SESP -'PR e do CPF n9  009.928.309-31, DECLAROU, sob as penalidades da lei, que se enquadra 

como Empresa de Pequeno Porte — EPP, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente 
\ 

instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pela Lei Complementar inciso 

49 do art. 32  da Lei Complementar n° 123/06. 

DOS FATOS 

Na referida Ata de JULGAMENTO —\ HABILITAÇÃO publicada dia publicado dia 09/07/2019 as 15:48, a 

comissão de licitação do SERVIÇO SOCIAL:DA INDUSTRIA—SESI/PR EQUIVOCADAMENTE  decide por inabilitar 

a licitante YOULIFE CONSTRUÇÕE E REFORMAS EIRELI, não atendendo requisitos complementares para 

habilitação, tendo em vista os seguintes argumentos: 

\N 
Apresentou certidão exigida no item 4.2.2. "b" referente a créditos tributários federais e dívida ativa 

união, vencida desde 07/08/2019. 

Não apresentou o atestado de visita técnica exigido no item 2.1 "d" do Anexo II, descumprindo o item 

4.5 do edital 
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DA FUNDAMENTAÇÃO 

Cumpre, porém, dizer que o ordenamento tem se distanciado da ideia de que os operadores do Direito 

devam agir por raciocínio puro de subsunção, ou seja, de enquadramento de fato em norma abstrata, para 

que critérios outros sejam avaliados na hora da tomada de decisão. 

Essa nova perspectiva, em conjunto com um giro hermenêutico fez com que doutrina e jurisprudência 

passassem a observar que mais importante do que observar as imposições da lei para a administração (como 

manda a antiga visão da legalidade) é observar a vontade do ordenamento, nas palavras de Marçal Justem 

Filho: 

"Vale dizer, as normas jurídicas não se confundem com a letra da lei, (...) A lei é elaborada 
para bastar-se em si mesmo, tal como se os fins do Direito fossem menos relevantes do 
que as palavras do legislador. Como ensinou Engish, 'não só a lei pode ser mais Inteligente 
do que o seu autor, como também o intérprete pode ser mais inteligente do que a lei'. " 
(MARÇAL, Justem Filho, Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 7. Ed. 
;São Paulo: Dialética. P. 77-78.Acórdão ne 1758-46/03-P, publicado do DOU em 
28.11.2003). 

Conforme determina o Art.43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 

em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

Parágrafo 12  Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

'5 (cinco) dias úteis, ,cuio termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certameprorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa".  

PORTANTO, A PRIMEIRA ANÁLISÈ É MAIS RESTRITIVA E É RESULTADO DA INTERPRETAÇÃO DO ART.43 DA 

LEI COMPLEMENTAR N2  123/06. A SEGUNDA ANÁLISE QUE INTERPRETA A LC 123/06 EM CONJUNTO COM 

O DECRETO FEDERAL N2  8.538/15 AMPLIA A COMPETITIVIDADE AO AUMENTAR O UNIVERSO DE 

COMPETIDORES. 

--t 
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Sobre a não apresentação do atestado de visita técnica exigido no item 2.1 "d" do Anexo II, descumprindo 

o item 4.5 do edital 

A exigência de atestado de visita técnica, sob pena de desclassificação da proposta, sem a devida motivação 

e sem franquear às licitantes a alternativa de apresentação de declaração de opção de não realizar a vistoria, 

sem prejuízo da consecução do objeto, em desacordo com a Constituição Federal, art. 37, Inciso XXI; com a 

Lei 8.666/1993, art. 32, §12; e com a Jurisprudência do TCU (Acórdãos 655/2016, 656/2016, 234/2015, 

1.955/2014, 1.604/2014, 714/2014, 1.731/2008, todos do Plenário do TCU); 

Acórdão 212/2017 - Plenário 

"10. Cabe destacar que a jurisprudência do TCU é no sentido de que a vistoria ao local somente deve ser 

exigidá quando IMPRESCINDIVEL  e, mesmo assim, que o edital preveja a possibilidade de substituição de 

tal atélstado por declaração do responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto (Acórdãos 

ne s. 2.990/2010, 2.913/2014, 234/2015, 372/2015, todos do Plenário)," 

1 

REFERÊNCIA LEGAL 

LEI/ORDINÁRIA 8.666/1993 ART. 32  PAR. 12  INC. I CONGRESSO NACIONAL 

LIEI ORDINÁRIA 8.666/1993 ART. 30 INC. III CONGRESSO NACIONAL 

É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de 

\\ informação  exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de 

exagerado, com prejuízo à competitividade do certame. (Acórdão 1795/2015 — 

Plenário) \' 

É.  irregular a desclassificação de empresa licitante por omissão 

de informação de pouca releváncia sem que tenha sido feita a diligência facultada 

pelo § 32 do art. 43 da Lei n28.666/1993. (Acórdão 3615/2013 — Plenário) 

Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições 

maneira implícita o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar 

\\\ 
a diligência prevista no art. 43, § 32, da Lei 8.666/93, por representar formalismo 

_3 
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legais ou editalícias, especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados que 

objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa, o responsável pela 

condução do certame deve promover diligências para aclarar os fatos e confirmar o 

conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada de decisão da 

Administração (art. 43, § 32, da Lei 8.666/1993). (Acórdão 3418/2014 — Plenário). 

Por outro lado, conforme aplica-se ao processo licitatório, é importante notar que o poder de diligência 

somente se legitima quando fundamentada no alcance do interesse público, PELA BUSCA DA PROPOSTA 

MAIS VANTAJOSA ou ampla competitividade. Portanto, não é possível a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar originariamente da proposta, ressalvada a hipótese admitida pela 

jurisprudência de realização de diligência quando a documento apresentada contiver de maneira implícita o 

elemento faltante 

O art. 52, parágrafo único, do Decreto 5.450/05, 

estabelece que "As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde 

que não comprometam o interesse da administração, o principio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação" 

DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 

Importante ressaltar que a proposta da licitante se encontra abaixo das demais participantes do certame em 

questão, pelo que deverá ser observado pela administração pública a proposta mais vantajosa. Por se tratar 

de licitação sob a modalidade de concorrência, o critério a ser observado e adotado é ode menor preço, pelo 

que supostas e eventuais irregularidade pode e deve ser convalidados pela administração pública. A 

convalidação, para além de satisfazer"a vantajosidade esperada da licitação, atende igualmente o interesse 

público, portanto, satisfaz o alicerce da administração pública. 

A Constituição Federal, no âmbito de suas prerrogativas, inseriu no ordenamento jurídico, ao referenciar a 

competência de fiscalização dos órgãos ligados a administração pública direta e indireta, parâmetro de 

natureza essencialmente gerencial, intrínseco à noção de \eficiência, eficácia e eficiência, eficácia e 

efetividade, impondo como um dos vetores da regular gestão de recursos e bens públicos o respeito ao 
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princípio da economicidade, ao lado do basilar princípio da legalidade e do princípio da legitimidade. Neste 

sentido, assim resta disposto o artigo 70 da Carta Magna: 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades 

da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 

subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 

sistema de controle interno de cada Poder. 

O vocábulo economicidade, atrelado diretamente à proposta mais vantajosa, se vincula, no domínio das 

ciências econômicas e de gestão, à ideia fundamental de desempenho qualitativo. Trata-se da obtenção do 

melhor resultado estratégico possível de uma determinada alocação de recursos financeiros, econômicos 

e/ou patrimoniais em um dado cenário socioeconômico. Nesse contexto, convém trazer a baila os 

ensinamentos de Regis Fernandes de Oliveira: 

"economicidade diz respeito a se saber se foi obtida a melhor proposta para a efetuação da despesa pública, 

isto é, se'ô caminho perseguido foi o melhor e mais amplo, para chegar-se à despesa e se ela fez-se com 

modicidade, dentro da equação custo-benefício." 

(OLIVEIRA, Régis Fernandes de HORVATH, Estevão; e TAMBASCO, Teresa Cristina Castrucci. Manual de Direito 

Financeiro, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1990, p. 94.) 

Em que pese o princípio da economicidade não se encontrar formalmente entre aqueles constitucionalmente 

,previstos para a administração pública, ou seja, aqueles previstos no artigo 37 da Constituição Federal, como 

' cima apontado, impõe-se materialmente como um dos vetores essenciais da boa e regular gestão de recursos 

e bens públicos. Ademais, é inegável que o princípio da economicidade se harmoniza integral • e 

complementarmente com o principio da eficiência, sendo deste, com efeito, corolário e vice-versa. 

Ricardo L. Torres, enfatizando que o controle da economicidade se inspira no princípio do custo-beneficio, 

esclarece que: 	 \ 

"na adequação entre receita e despesa, de modo que o cidadão não seja obrigado a fazer maior sacrifício e 

pagar mais impostos para obter bens e serviços que estão disponíveis no mercado a menor preço". 

\N 
(TORRES, Ricardo Lobo. "O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e legitimidade". 

Rio de Janeiro, Revista do TCE/RJ, n° 22, jul/1991, pp. 37/44.) 
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Maria Sylvia Z. Di Pietro, a seu turno, consagra a tese de que o controle da economicidade, assim como da 

legitimidade, envolve 

"questão de mérito, para verificar se o órgão procedeu, na aplicação da despesa pública, de modo mais 

econômico, atendendo, por exemplo, a uma adequada relação custo-benefício." 

Portanto, não restam dúvidas que a administração pública pode e deve observar o principio da 

economicidade, não só pela gestão de seus recursos, mas também pela observância da proposta mais 

vantajosa em detrimento de formalismos exacerbados que prejudiquem suas contas e onerem a população, 

logo, prejudicando o interesse público. 

Considerando o período delicado enfrentado pelo país, em razão da crise e retratação económica, sopesando 

a imperiosa necessidade de corte de despesas públicas, a observância da proposta mais vantajosa torna-se 

questào de ordem, notadamente pela estrita observância do princípio da economicidade. 

t
i  

Desta feita
,
, imperiosa a reforma da decisão da pregoeira, sendo devido, portanto, a habilitação da licitante 

ao certame\ A inabilitação da peticionante se mantém por meras formalidades, capazes de serem ilididas 

pela nova verificação dos arquivos protocolados no prazo estabelecido, economicidade e pela proposta mais 

varitajosa, que satisfaz plena e integralmente o interesse público, norte da administração pública. 

A doutrina administrativista defende veementemente a flexibilização do formalismo na licitação, à medida 

,'em que se vislumbra,propostas mais vantajosas. Neste sentido, assim leciona Irene Patrícia Nohara: 

No caso da licitação, a exigência de formalismo deve ser sopesada, no caso concreto, com os princípios da 

igualdade e da competitividade, para que a administração se beneficie da proposta mais vantajosa. 

(NOHARA, Irene Patricia. Direito Administrativo. 2.ed. — São Paulo: Atlas, 2012. p. 310.) 

Neste mesmo sentido, vem se posicionando os mais diversos Tribunais estaduais espalhados pelo país, 

vejamos: 

TJ-DF - RMO 20020111082175 DF (TJ-DF) 

Data de publicação: 18/10/2007 ( 
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Ementa: CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - REMESSA DE OFÍCIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PROCESSO LICITA-FOMO - INABILITAÇÃO DE CONCORRENTE - DESCABIMENTO - EXCESSO DE 

FORMALISMO NA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

COMPETITIVIDADE - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

TJ-DF - RMO 1082170320028070001 DF 0108217-03.2002.807.0001 (TJ-DF) 

Data de publicação: 18/10/2007 

Ementa: CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - REMESSA DE OFÍCIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PROCESSO LICITATÓRIO - INABILITAÇÃO DE CONCORRENTE - DESCABIMENTO - EXCESSO DE 

FORMALISMO NA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

COMPETITIVIDADE - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

O STF, a respeito da matéria, assim se manifestou, através do voto do Relator, Ministro Sepúlveda Pertence: 

"Desta folYna, se a Irregularidade praticada pela licitante vencedora, que não atendeu a formalidade prevista 

no edital licitatório, não lhe trouxe vantagem nem implicou prejuízo para os demais participantes, bem como 
5 

se o vício apontado não interferiu no julgamento objetivo da proposta, não se vislumbrando ofensa aos 

demais princípios exigíveis na atuação da Administração Pública, correta é a adjudicação do objeto da 

licit'ação à licitante que ofereceu a proposta mais vantajosa, em prestígio do interesse público, escopo da 

ativ' idade administrativa". 

Ao concluir seu posicionamento, o Ministro, ainda citando o Parecer do Procurador-Geral da República, 

observou que: 

"Se de fato o edital é a 'lei interna' da licitação, deve-se abordá-lo frente ao caso concreto tal qual toda norma 

emanada do Poder legislativo,"interpretando-o à luz do bom senso e da razoabilidade, a fim de que seja 

alcançado seu objetivo, nunca se esgotando na literalidade de suas prescrições. Assim sendo, a vinculação 

ao instrumento edita lício deve ser "entendida sempre de forma a assegurar o atendimento do interesse 

público, repudiando-se que se sobreponham formalismos desarrazoados. Não fosse assim, não seriam 

admitidos nem mesmos vícios sanáveis os quais, em algum ponto, sempre traduzem infringência a alguma 

diretriz estabelecida pelo instrumento edita lício". 

Desta forma, não pairam dúvidas que o excessivo formalismo adotado pela administração pública não 

atenderá ao interesse público, norte da administração, bem como violará a economicidade e proposta mais 

vantajosa esperada da licitação, ou seja, afronta a legalidade e a eficiência, princípios estes que a 

administração se encontra adstrita a teor do artigo 37 da Constituição Federal. 
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Isto posto, vez mais reitera-se a habilitação da licitante ao certame, como de direito. 

REQUERIMENTOS DERRADEIROS 

Ressalta-se ainda, que a YOULIFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI, cumpre todas as especificações 

jurídica, fiscal, financeira e técnica requeridas para participação no processo licitatório e pauta o 

relacionamento com clientes, fornecedores e colaboradores dentro dos princípios da boa ética, no 

cumprimento das leis, normas e contratos dentro dos prazos devidamente acordados. Não admitimos 

qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que resulte em conflito de interesses e que 

estejam em desacordo com o mais alto padrão ético. 

Circunscrito ao exposto, levando-se em consideração, inclusive, a diferença PORCENTAGEM %, para a 

segunda colocada é significativa. 

Assim,! visamos elidir e tornar sem efeito o fato apresentado, por ser de direito e justiça SEGUE A CERTIDÃO 

FEDERAL (VÁUDA). EMISSAO DIA 20/08/2019 COM VALIDADE ATÉ 16/02/2019. CODIGO DE CONTROLE DA 

CERTIDÃO: 5EC1.0522.7328.F9A2, ANEXADA JUNTO AO DOCUMENTO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. 

1 
Diante do exposto, rogando-se o nome da mais lídima justiça, invocando o interesse público e os princípios 

1 
que norteiam a administração, requer-se a HABILITAÇÃO da licitante YOUUFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS 

EIRELI no certame licitatório em epígrafe, como de direito. Nestes termos, pede DEFERIMENTO. 

Nestes termos, pede deferimento 

Curitiba, 12 de setembro'de 2019. 

P.-ver40‘) Wifii2y. &cita, 

EVERTON WILLIAM PEREIRA 

Sócio Admini;trador 

YOULIFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI 

CNPJ. 32.696.37310001-35 , 



2010812,919 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: YOULIFE CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI 
CNPJ: 32.696.373/0001-35 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFD e da PGFN e abrange inciusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, nos 
endereços <http://ifb.gov.br> ou <http://www.pgln.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:16:44 do dia 20/08/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/02/2020. 
Código de controle da certidão: 5EC1.0522.7328.F9A2 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

41 

5 (3 
111 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

