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Protocolo: 13210/2018 Edital: CP 888/2018 

Objeto: 
OBRA DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DO BLOCO 01 DO SESI 
CIANORTE 

Critério de 
julgamento 

Menor preço GLOBAL 

Abertura: 21 01 2019 

 
 

Recorrente: B.R.D.L. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP 

Recorrida COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR 

Comissão: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1. 

DA TEMPESTIVIDADE 

 É tempestivo o recurso apresentado pela empresa B.R.D.L. CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA EPP no dia 21 de fevereiro de 2019 as  08h47min, meio 

físico, contra o julgamento de habilitação publicado em 15 de janeiro de 2019; 

 Oportunizadas as contrarrazões, o prazo transcorreu em branco.   

2. 

 

DAS RAZÕES RECURSAIS 

A recorrente B.R.D.L. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP, com base no 

recurso publicado no site do Sistema FIEP alega: 

1) Que é princípio primordial de qualquer licitação a busca da proposta mais vantajosa 

para a Administração, ficando os documentos de habilitação em segundo plano, 

devendo sempre ser evitado formalidades excessivas, pois nos argumentos da 

Comissão de Licitações, a inabilitação da Recorrente foi de que 03 documentos 

obrigatórios a serem entregues foram assinados pelo Sr. Carlos, quando pelo contrato 

social da empresa quem tem poderes de administração é o Sr. Reginaldo; 

2) Que a Comissão não poderia utilizar esse argumento para inabilitar a Recorrente, em 

que pese constar expressamente no edital a assinatura do representante legal da 

licitação. Isso porque o documento não foi assinado por pessoa estranha à empresa, 

já que se refere a um dos sócios, foi impresso em papel timbrado e com o carimbo da 

empresa, ou seja, representa um documento formal da empresa; 

3) Que a Comissão deveria ter se atentado ao “Princípio da Instrumentalidade das 

Formas” ou “princípio do Formalismo Moderado”: o qual visa equilibrar com a 

equidade a aplicação dos princípios da Legalidade e da Vinculação ao Instrumento 

convocatório, fazendo com que meras irregularidades, que não afetam interesses 

públicos ou privados, não levem à desnecessária eliminação de competidores; 

4) Cita o artigo 43 da Lei 8.666/93, o qual fala sobre diligências. Sendo que se a 

diligência fosse realizada pela Comissão de Licitações (assinatura pelo sócio 

administrador), o menor preço sobressairia diante de eventuais irregularidades; 
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5) Que a Recorrente foi inabilitada por não ter apresentado atestado de capacidade 

técnica com o mesmo objeto do certame, ou seja, em estrutura metálica em 

SteelFrame; apenas apresentado telhamento metálico estilo “sanduíche”, em 

inobservância ao item 4.3, alínea “c” do Anexo II do Edital;  

6) Que a Comissão se equivocou, pois, os atestados servem para demonstrar que a 

Recorrente já executou objeto semelhante ao da licitação e não igual. O simples fato 

de não ter apresentado atestado constando execução em SteelFrame não significa 

que não tenha condições de executar neste tipo de sistema; 

7) Que a Comissão deu tratamento diferenciado à licitante PGC Engenharia, na medida 

em que também não apresentou atestado constando a utilização de SteelFrame, mas 

apenas em Drywall, o qual são totalmente distintos; 

8) Traz definições para Steel Frame: Resultado da união de perfis leves de aço 

galvanizado, painéis de gesso acartonado, lã de rocha e placas cimentícias, o modelo 

é conhecido como construção a seco (estrutural); Drywall: paredes e divisórias de 

gesso utilizadas em ambientes internos que também fazem uso de perfis de aço com 

espessuras diferentes e finalidades diferentes (não estrutural); Telhamento metálico 

tipo “sanduíche”: em coberturas com telhas termo isolantes por manta de lã mineral, o 

sistema sanduíche é formado em camadas: primeiramente montam-se as telhas 

metálicas inferiores, que serão base para fixação de espaçadores de aço com 

aproximadamente a mesma altura da manta isolante escolhida. Sobre os 

espaçadores, que sustentam a manta, são montadas e fixadas as telhas superiores. 

Deste modo o isolante é sustentado pelo espaçador e protegido pelos dois perfis 

metálicos (sistema estrutural com perfis metálicos para cobertura); 

9) Que a inabilitação da Recorrente por ter apresentado índice de liquidez em cópia 

simples, descumprindo o item 3.4 do edital, não faz sentido, sendo que a Comissão 

poderia utilizar da prerrogativa do artigo 43, § 3º da Lei de Licitações, permitindo que a 

licitante apresentasse o documento original do índice de liquidez; 

10) Que o Edital prevê a possibilidade da apresentação de cópia simples, nos termos do 

item 3.4. Sendo que o documento em questão, o índice de liquidez, não é um 

documento essencial ao certame e pode ser oportunamente validado ou autenticado 

pela Comissão; 

11) Requer que a Recorrente seja Habilitada. 

3. 

 

PARA INFORMAÇÃO: 
De pronto cumpre informar que o Tribunal de Contas da União tem jurisprudência 

consolidada no sentido que os Serviços Sociais Autônomos não se submetem às regras da Lei 

nº 8.666/93, posto que não integram a Administração Pública, tal como delimita seu artigo 1º. 

Ainda, a jurisprudência da Corte de Contas reconhece a plena autonomia dos Conselhos 

Nacionais dos Serviços Sociais Autônomos para editarem seus próprios Regulamentos de 
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Licitações e Contratos. Nesse contexto tem-se que as licitações do SESI/SENAI se pautam 

pelo seu Regulamento de Licitações e Contratos (RLC). 

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. 

 

Após término dos prazos legais a Comissão de Licitação encaminhou para análise e 

deliberação da Autoridade Competente para decidir o recurso, que procedeu a revisão da fase 

de habilitação e de todos os documentos apresentados, bem como a análise de todas as 

razões recursais apresentadas.  

 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSO  

 

A Recorrente foi inabilitada pois apresentou 03 documentos assinados por pessoa que 

não é o sócio administrador, ou seja, não tem poderes para assinar tais documentos, sendo 

que não representa a empresa. 

Os documentos são os seguintes: 4.2 “b” e “o” do preâmbulo do edital e 4.2 “d” do Anexo 

II do Edital. Por se tratarem de Anexos do Edital, há a seguinte informação no campo de 

assinatura destes documentos: “NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

LEGAL”.  

Ora, o “RESPONSÁVEL LEGAL” da empresa é o sócio administrador, caso este não 

estivesse na empresa, ou não estivesse em possibilidade de assinar, ou tivesse algum outro 

tipo de problema, poderia ter constituído procuração para que outra pessoa viesse a assinar 

os documentos da licitação em questão.  

Faz tanto sentido essa afirmação, que na fase de recurso quem assinou o documento 

intitulado Recurso Administrativo? O Sr. Reginaldo Ross Bergamo, único sócio administrador 

da empresa B.R.D.L.., sendo que neste caso a empresa Recorrente cumpriu com o item 9.5 

do Edital, o qual diz que “O recurso deve ser apresentado em papel timbrado da empresa, 

redigidos em português, sem rasuras, fundamentados e assinados por representante legal, 

observados os prazos legais”.   

O que a Autoridade Competente quer explicar aqui é o seguinte: que não existe 

hierarquia de documentos dentro da licitação. Ou seja, os documentos que representam os 

itens 4.2 “b” e “o” do preâmbulo do edital e 4.2 “d” do Anexo II do Edital são tão importantes 

quanto os outros documentos e certidões exigidos, quando um não é entregue já basta 

apontamento e posterior inabilitação da proponente irregular.   
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Ainda, essa análise de que existe apenas um sócio administrador no quadro constitutivo 

da empresa, foi retirada do Contrato Social da Recorrente. A própria Recorrente escolheu que 

somente uma pessoa teria a figura de ser o representante legal da mesma, a Comissão de 

Licitações e Autoridade Competente apenas seguiram este documento.  

 

Da alegação da Recorrente quanto à proposta dela ser a mais vantajosa, baseado no 

critério de julgamento do edital, o quesito “menor preço” não é uno para considerar que a 

proposta apresentada pela Recorrente é a mais vantajosa para o Sistema FIEP. 

Dentro do Regulamento temos o Art. 14º onde no seu respectivo inciso diz: 

III) julgamento das propostas classificadas, com a escolha daquela mais 

vantajosa para o SESI/SENAI, segundo os critérios estabelecidos no 

instrumento convocatório. (Grifamos.) 

 

Fica claro que o termo “proposta vantajosa” não se vincula apenas ao menor valor, e 

sim àquela que está em conformidade com os princípios que norteiam os processos de 

licitação e que seguem os critérios estabelecidos no edital. 

Não basta buscar a competitividade em detrimento do tão almejado “menor preço” 

isoladamente, sem que haja analise do todo, ou seja, não basta somente o menor preço se 

este não atende aos requisitos do instrumento convocatórios. 

Não há merecimento o posicionamento da Recorrente ao dizer que os documentos de 

licitação estão em segundo plano.  

 

A Recorrente alega que a Comissão deveria ter se atentado ao Princípio da 

Instrumentalidade das Formas” ou “Princípio do Formalismo Moderado”, o qual visa equilibrar 

com a equidade a aplicação dos princípios da Legalidade e da Vinculação ao Instrumento 

convocatório, fazendo com que meras irregularidades, que não afetam interesses públicos ou 

privados, não levem à desnecessária eliminação de competidores.  

Os grifos destacam bem a intenção da Recorrente, a qual chama de “mera 

irregularidade” a atenção e cuidado com que a Comissão de Licitação julgou o devido 

processo, onde a aplicabilidade do Princípio do Formalismo Moderado, neste caso, faria 

sentido se o Sr. Reginaldo estivesse presente em sessão pública, diante dos outros 

participantes, e desta forma assinasse os documentos.  

Não é mera irregularidade a Comissão de Licitações seguir as regras do edital, ter 

equidade em suas decisões e estabelecer critério de julgamento objetivo, são regras e 

princípios que norteiam a Licitação.  

Quando a Recorrente clama pela aplicação do Princípio do Formalismo Moderado, não 

pode esquecer que este jamais poderá ferir os outros princípios da licitação, destacando neste 

caso o da Igualdade e Isonomia entre os participantes. Ora, todos foram julgados da mesma 
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forma, com o mesmo rigorismo e atenção.  

 

A Recorrente cita o artigo 43 da Lei 8.666/93, o qual fala sobre diligências. Sendo que 

se a diligência fosse realizada pela Comissão de Licitações (assinatura pelo sócio 

administrador), o menor preço sobressairia diante de eventuais irregularidades.   

Conforme informação acima deste julgamento, as licitações do SESI/SENAI seguem 

seu Regulamento de Licitações e Contratos (RLC), não se submetendo à Lei 8.666/93. Mesmo 

assim, o edital em questão discorre sobre “diligência” em seus itens 8.2 e 18.6, ambos do seu 

preâmbulo.  

Mesmo assim, não há que se falar em diligências, até por que, como já foi explicado, 

neste caso seria ferido o princípio da isonomia, sendo que as outras participantes entregaram 

estes documentos devidamente assinados por representante legal.  

A diligência é utilizada na ocorrência de dúvidas, as quais podem vir a serem sanadas 

sem a inclusão de novo documento ou sem ferir outros princípios. Neste caso em tela, não 

houveram dúvidas, motivo pelo qual não se realizou diligência.   

 

Outro ponto que causou a inabilitação da empresa Recorrente, foi por ter apresentado 

índice de liquidez em cópia simples, descumprindo o item 3.4 do edital, o qual tem sua 

transcrição: 

 

3.4 A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os 

documentos relacionados no item 4, deste preâmbulo e item 4 do Anexo 

II, em original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso da cópia 

simples, a Comissão de Licitações do SESI deverá autenticar o 

documento apresentado pela proponente, no dia da sessão de 

abertura dos envelopes, mediante a apresentação obrigatória do 

documento original. Neste caso, a autenticação só será válida para 

efeitos da presente licitação. 

 

A Recorrente argumenta que o Edital prevê a possibilidade de apresentação de 

documentos em cópia simples, inclusive reproduz o item 3.4 acima. Contudo, esqueceu de 

interpretar em todo o referido item, o qual expõe a regra de no caso ser apresentado 

documentação em cópia simples – destacado.  

Desta forma, não prospera o argumento de que apresentar apenas cópias simples para 

os documentos elencados, supre as regras impostas no edital. 

 

Sobre o ponto técnico da inabilitação da Recorrente, destaca-se o seguinte: o atestado 

apresentado pela empresa B.R.D.L. não é similar ao que o Edital solicita, conforme explanado 



 
 
 

 
JULGAMENTO DE RECURSO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 888/2018 
 

 
 

 

6 / 8

abaixo. 

O Edital especifica o seguinte para o atestado de capacidade técnica, item 4.3 “c” - 1: 

“Obra de reforma, ampliação ou construção, onde conste a execução de sistema construtivo a 

seco (steel frame, woodframe, cobertura tipo shingle ou similares) com no mínimo 300     

metros quadrados”. 

No atestado da empresa Recorrente consta o serviço descrito como: “Execução de 

cobertura metálica em telha sanduíche de uma edificação de m2 2149,52”. 

Importante frisar que o solicitado é sistema construtivo a seco, como por exemplo Light 

Steel Frame, Wood Frame, e, sendo que a utilização de telhas do tipo sanduíche (telhas 

metálicas termoacústicas) por si só não caracterizam o mesmo. 

Conforme entendimento de diversos autores, que citamos abaixo, telhas termoacústicas 

são um tipo de material e não um sistema construtivo. 

Segue definição de Sistema Construtivo, de acordo com SABBATINI (1989) :  

“Sistema Construtivo: processo construtivo de elevados níveis de 

industrialização e de organização, constituído por um conjunto de 

elementos e componentes inter-relacionados e completamente 

integrados pelo processo.” SABBATINI , Fernando Henrique. 

Desenvolvimento de métodos, processos e sistemas construtivos: 

formulação e aplicação de uma metodologia. 1989. 321p. Tese 

(doutorado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 1989. 

 

Definição de telhas termo acústicas, de acordo com TAMIOSSO:  

“As telhas metálicas compostas, conhecidas como telhas sanduíche ou 

termoacústicas, são materiais que têm a função de cobertura e 

fechamento de locais, além de reduzir a passagem de calor e ruído para 

o espaço interno. São formadas por materiais isolantes térmico e 

acústico colocados entre duas chapas de aço ou alumínio. Utilizam 

diferentes materiais, como o poliuretano, o poliestireno, a lã de vidro e a 

lã de rocha. Desta formação vem o nome popular “sanduíche”. 

TAMIOSSO, Larissa Seminoti. Caracterização acústica de telhas 

sanduíche ou compostas e seus componentes: estudo de caso. 2017. 

116p. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Santa Maria, 

2017. 

A norma ABNT NBR 16373:2015 descreve as telhas termoacústicas da seguinte 

maneira: “Conjunto formado por uma ou mais telhas metálicas, com camada de materiais 

termoisolantes e/ou acústicos, produzidas na unidade fabril ou montadas na obra”.  

 

Dessa forma fica claro que telhas sanduíche não são um sistema construtivo, e, portanto, 



 
 
 

 
JULGAMENTO DE RECURSO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 888/2018 
 

 
 

 

7 / 8

não atendem ao solicitado. 

 

Em relação à observação da Recorrente em que a Comissão de Licitações e área técnica 

favoreceram à habilitação da empresa PGC, mais uma vez explica-se que: o atestado 

solicitado no instrumento convocatório faz referência à sistema construtivo a seco, no caso 

o “Drywall” atende, pois conforme a definição abaixo, dada pela norma da ABNT NBR 15758-

1:2009, trata-se de um sistema construtivo, e por suas características é considerado a seco: 

ABNT NBR 15758-1:2009 “3.1sistemas construtivos de paredes em 

chapas de gesso para Drywall:  

“conjunto de componentes formado por chapas de gesso para drywall, 

estrutura de perfis de aço, acessórios de fixação e insumos, destinados a 

atender determinadas funções de compartimentação, as quais definem e 

limitam verticalmente os ambientes internos dos edifícios controlando o 

fluxo de agentes solicitantes, cumprindo as exigências dos usuários". 

 

Acrescenta-se a isso o fato também de que o Steel Frame e o Drywall não são totalmente 

distintos, segue breve definição: 

–Light Steel Frame, LSF, são perfis de aço conformados em chapas que 
variam de 0,80mm a 2,50mm com revestimento  de zinco de no mínimo 
de 180g/m² para áreas não marinhas e 275g/m² para áreas marinhas. 
Podem ser cortados e furados sem perda da proteção contra corrosão. A 
função destes perfis são estruturais, isto é projetados para suportar 
todas as cargas da edificação. 
 
–Dry-Wall, são perfis de aço conformados da mesma forma que os de 
LSF, porém, a espessura das chapas são de 0,50mm. Sua proteção de 
zinco é menor. média mundial correspondente a 120g/m². O Dry -Wall é 
um subsitema do LSF, tem função de vedação e não é estrutural, 
portanto não suporta cargas da edificação.  
http://santosedelgado.com.br/blog/light-steel-frame-e-dry-wall-qual-e-a-
diferenca-entre-eles/ 

 

Portando não há que se falar em favorecimento para a empresa PGC.  

Para finalizar, deve-se refutar a afirmação de que telhamento metálico tipo “sanduíche” 

tem função estrutural. Para que cumprissem função estrutural, as mesmas deveriam ser 

utilizadas como lajes, recebendo sobrecargas de uso compatíveis com a utilização, o que não 

ocorre. Trata-se de um material, conforme já descrito anteriormente, utilizado para cobertura e 

fechamento de locais, e a sua utilização por si só não caracteriza um sistema construtivo a 

seco. 

Diante do exposto, após análise da documentação de habilitação apresentada pela 

Recorrente, bem como a análise de todas as razões apresentadas, esta Autoridade 

Competente entende que há embasamento pela inabilitação da Recorrente. 
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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) IMPROCEDENTE, mantendo a decisão da Comissão de Licitações de INABILITAÇÃO 

da empresa B.R.D.L. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP; 

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

tomadas neste julgamento de recurso. Após, proceda-se com as demais fases do 

processo; 

3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 

Curitiba, 06 de março de 2019. 

 
ROBERTO MILLER NEUTZLING  

GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA E INVESTIMENTOS 
 

MANUEL EMILIO RODRIGUES 
GERENTE EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO GESTÃO E ENGENHARIA 

 
JOSÉ ANTONIO FARES 

SUPERINTENDENTE DO SESI/PR  

Ciente. De acordo. 

Priscila Ranzani Oliva 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Alessandra Teodoro Silvério 
Presidente Suplente da Comissão de 

Licitação 

Caroline Borges 
Comissão de Licitação 

Vanessa Cristina de Siqueira 
Comissão de Licitação 

 


