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Protocolo: 15030/2018 Edital: SISTEMA FIEP 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO DO 
PERFIL LÍDERES DO SISTEMA Fiep -  ASSESSMENT 

Critério de 
julgamento 

Menor preço por LOTE 

Abertura: 14 12 2018 

 
 

Recorrente: ACTA CARREIRA E TRANSIÇÃO LTDA 

Contrarrazoante: MARIACA CONSULTORIA EM GESTÃO DE CAPITAL HUMANO EIRELLI 

Recorrida: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1.  

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 É tempestivo o recurso apresentado pela empresa ACTA CARREIRA E TRANSIÇÃO LTDA no 

dia 20 de dezembro de 2018 as 15h40min, meio físico, contra o julgamento da sessão parte 

integrante da Ata de Abertura publicada em 14 de dezembro de 2018; 

 Oportunizadas as contrarrazões, o MARIACA CONSULTORIA EM GESTÃO DE CAPITAL 

HUMANO EIRELLI apresentou, em meio físico, tempestivamente, no dia 27 de dezembro de 

2018, às 13h21min.  

 

2.  

 

DAS RAZÕES RECURSAIS 

A recorrente ACTA CARREIRA E TRANSIÇÃO LTDA com base no julgamento da sessão, parte 

integrante da Ata de Abertura publicado no site do Sistema FIEP, alega que: 

1) Como está disposto no art. 43 § 3 da Lei, é razoável que se faça diligencia para a aceitabilidade 

do documento em questão, falência de concordata; 

2) Ainda, alega que em pregão eletrônico a empresa envia previamente a documentação, onde 

alguns documentos não são originais; 

3) Alega por fim que, pelo interesse público e pelo princípio da razoabilidade, não se deve haver a 

desclassificação; 

4) Pede pela procedência do recurso. 

 

3. u 

 

DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS 

A contrarrazoante MARIACA CONSULTORIA EM GESTÃO DE CAPITAL HUMANO EIRELLI, com 

base no recurso publicado no site do Sistema FIEP alega que: 

1) Trata-se de vicio insanável, e por esse mérito a decisão deve ser mantida; 

2) Alega ainda que a empresa feriu o item 3 do preambulo do edital, indo contra ao instrumento 

convocatório; 

3) Cita ainda que tal instrumento não se assemelha ao pregão eletrônico, como cita a recorrente; 

4) Por fim, pede pela improcedência do recurso. 
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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)., o qual está 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. 

 

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

Autoridade Competente para decidir os recursos e contrarrazões, bem como a análise de todas as 

razões recursais e contrarrazões apresentadas.  

 

DA ANÁLISE 

 

1. Sobre a alegação da Recorrente ACTA CARREIRA E TRANSIÇÃO LTDA quanto a sua 

inabilitação, onde a mesma cita que tal conferencia de documento deveria se dar através 

diligencia, citando como exemplo ainda o formato do Pregão Eletrônico. 

 

Primeiramente esclarecemos que a licitação em questão se trata de Concorrência Publica do tipo 

Técnica e Preço, nada há como ser comparada com Pregão Eletrônico. 

 

No Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI em seu art. 12, traz: 

(...) 
III) qualificação econômico-financeira: 
(...) 
b) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física; 
(...) 

 

O edital no seu item 3.4 do preambulo traz: 

“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/SENAI 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”. (grifo nosso) 

 

 

Ainda, no Capitulo I – DOS PRINCIPIOS do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESI/SENAI, diz no Art. 2º: 

http://www.fiepr.org.br/licitacao
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“A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o 

SESI/SENAI e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos 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...” (grifo 

nosso) 
 

Caso tal situação fosse aceita, diligenciamento no documento de falência, estaria sendo ferido 

além do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, também o princípio da impessoalidade e da 

igualdade, onde as demais participantes apresentaram os documentos a contento com o solicitado. 

 

Ainda, a fim de rever o processo para que não haja prejuízo a qualquer proponente participante, 

observou-se que a empresa ACTA CARREIRA E TRANSIÇÃO LTDA também deixou de apresentar o 

item 3.2 alínea “b” do preambulo do edital, procuração delegando poderes a Sra Alexsandra V. A. 

Granado. Sendo assim, os documentos de habilitação solicitados no item 4 alíneas “a”, “b” e “o” do 

preambulo do edital, bem como, o item 2 do Anexo II do edital tornam-se inválidos, uma vez, que foi 

assinado por pessoa que não detêm poder. 

 

Com base no princípio da Autotutela, ressaltamos que a Comissão de Licitação possui o poder-

dever de controlar seus próprios atos, revendo-os e/ou anulando-os quando houverem sido praticados 

com alguma ilegalidade. Dessa forma, a autotutela funda-se no princípio da legalidade administrativa. 

Neste sentido, é a lição de José dos Santos Carvalho Filho:  

“A autotutela envolve dois aspectos quanto à atuação administrativa: 1) 
aspectos de legalidade, em relação aos quais a Administração, de ofício, 
procede à revisão de atos ilegais; e 2) aspectos de mérito, em que 
reexamina atos anteriores quanto à conveniência e oportunidade de sua 

manutenção ou desfazimento”. (p. 25). 
 

Por esse motivo, entende-se pela manutenção da inabilitação da empresa ACTA CARREIRA E 

TRANSIÇÃO LTDA, por deixar de atender os itens: 

 Item 3.2 alínea “b” do preambulo do edital, procuração delegando poderes a Sra. Alexsandra V. 

A. Granado.  

 Item 4 alíneas “a”, “b”, “j” e “o” do preambulo do edital. Para as alíneas “a”, “b” e “o”, as mesmas 

tornam-se invalidas, uma vez que, foram assinados por pessoa que não detêm poder. E a 

alínea “j” por não atender ao solicitado no edital. 

 Item 2 do Anexo II do edital torna-se invalidado, uma vez que, foi assinado por pessoa que não 

detêm poder. 

 

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 Licitação quanto a inabilitação da 

empresa ACTA CARREIRA E TRANSIÇÃO LTDA; 
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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, 09 de janeiro de 2018. 

 

 
CARLOS ALBERTO NALEVAIKO  

GERENTE CORPORATIVO DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO 
 
 

MANUEL EMILIO RODRIGUES 

GERENTE EXECUTIVO DESENVOLVIMENTO, SUPRIMENTOS E ENGENHARIA 

 

 

IRINEU ROVEDA JUNIOR 

SUPERINTENDENTE DE ÁREAS CORPORATIVAS DO SISTEMA FIEP 

 

 

Ciente. De acordo. 

Nadia de Jesus dos Santos 

Presidente da Comissão de Licitação e Pregoeira 

Caroline Borges 

Membro da Comissão de Licitação 

Luciano de Freitas Trindade 

Membro da Comissão de Licitação 

Claudia Maria Sluga 

Membro da Comissão de Licitação 

 
 


