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Protocolo: LIC-2.0018/2019 Edital: 2.0018/2019 

Objeto: 
 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE 
EVENTOS (FOTO JORNALISMO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SESI/SENAI PR  

Critério de 
julgamento 

Menor preço por LOTE 

Abertura: 11 03 2019 

 
 

Recorrente: GALTIERI OLIVEIRA FOTOGRAFIA E PRODUÇÕES 

Recorrida: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1. 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

• É tempestivo o recurso apresentado pela empresa GALTIERI OLIVEIRA FOTOGRAFIA E 

PRODUÇÕES no dia 29 de março de 2019, contra o julgamento parcial publicado em 27 de 

março de 2019. 

2. 

 

DAS RAZÕES RECURSAIS 

A recorrente GALTIERI OLIVEIRA FOTOGRAFIA E PRODUÇÕES com base no julgamento publicado 

no site do Sistema FIEP, recorre: 

1) Da decisão da Comisão de Licitações que julgou inapto, pela não aprentação do portfólio 

impresso e que a mesma não aceitou a mídia digital (DVD E PEN DRIVE);  

2) Alega que foi prejudicado pela má interpretação do Edital e pelo esclarecimento postado após a 

publicação do Edital; 

3) O Recorrente afirma de que a mídia digital (DVD E PEN DRIVE) foi entregue de acordo com o 

item 4, especificamente ao item: “os Documentos poderão ser apresentados em original, cópia 

autenticada ou cópia simples acompanhada do original para conferência pela Comissão”;  

4) Pede que seja feita uma nova publicação com as adequações necessárias;  

5) Diante do exposto, requer que a Comissão de Licitações reconsidere a decisão diante da sua 

inabilitação.   

 

3. 

 

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). 

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 
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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. 

 

DA ANÁLISE TÉCNICA  

 

Nos requisitos complementares para habilitação, conforme exigência do Edital, o material (portfólio) 

deveria ser apresentado de forma impressa, conforme esclarecimento postado no site do Sistema FIEP. 

Entendemos que o fornecedor em questão não apresentou o requisito exigido para sua habilitação. A 

apresentação da mídia digital em substituição da documentação exigida impressa, fere o princípio da 

impessoalidade e da igualdade, onde os demais participantes apresentaram os documentos de acordo 

com o solicitado. Assim, o recorrente não cumpriu o previsto em edital, restando inabilitado.  

Sobre a solicitação de “apresentar 05 fotos publicadas”, podendo ser apresentado em original, 

entende-se que ao apresentar o próprio jornal ao qual ocorreu a publicação, por exemplo, com os 

devidos créditos à fotografia, entende-se como documento original, visto que não se trata de uma 

reprodução ou cópia do jornal onde ocorreu a publicação. 

Quando o recorrente se refere ao item do Edital: “os Documentos poderão ser apresentados em 

original cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para conferência pela Comissão”, 

estamos falando em documentos impressos, em nenhum momento o Edital fala de mídia digital, portanto 

não há o que se falar.  

  

DA ANÁLISE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

Sobre a alegação da Recorrente GALTIERI OLIVEIRA FOTOGRAFIA E PRODUÇÕES quanto a 

sua inabilitação, onde a mesma alega que a Comissão deveria aceitar a mídia digital (DVD E PEN 

DRIVE), a Comissão de Licitações faz as considerações: 

 

O edital no seu item 6.5 do preâmbulo 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) 
 

No Capitulo I – DOS PRINCIPIOS do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, diz 

no Art. 2º: 

“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) 
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Caso a Comissão aceitasse, (portfólio) no formato de mídia digital (DVD E PEN DRIVE), estaria 

ferindo 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. 

 

 

E ainda, item 8 subitem 8.1 do preâmbulo do Edital traz:  

 
 
“Sob pena de decadência do direito, no prazo de 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data fixada para sessão de abertura (consideradas horas úteis 

das 08hs às 18hs, de segunda-feira a sexta-feira), qualquer pessoa, através 

de correspondência endereçada à Comissão de Licitações do SESI/SENAI, 

fax ou e-mail constantes no ANEXO II, poderá solicitar esclarecimentos ou 

impugnar o presente edital”. 
 

 

Foi postado no site do Sistema FIEP em 08 de março de 2019 o esclarecimento referente ao item 4 

do Anexo II letra d onde: “o portfólio deve ser um “book” (encadernação opcional, de acordo com a 

quantidade apresentada) demonstrando os serviços publicados em jornais, blogs ou sites, conforme 

explicado no item mencionado e deve ser entregue impresso em boa qualidade”.  

E ainda, no que se refere a má interpretação conforme o Recorrente relata, o mesmo declarou que 

tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade do cumprimento do 

objeto, conforme declaração assinada e datada de 09/03/2019, fazendo parte dos documentos 

apresentados no envelope de Habilitação.  

        Quando diz que foi prejudicado na competição, esta Comissão entende que em momento algum 

houve restrição de participação da empresa, respeitando o Princípio da Igualdade, onde todos os atos 

praticados são públicos e todos os requisitos do edital foram cumpridos, conforme estabelece o 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 

 

Porém, de acordo com o Princípio da razoabilidade, o excesso de formalismo, com efeito, não deve 

permear as ações dos agentes na execução das licitações. A doutrina e a jurisprudência repudiam o 

rigorismo formal e homenageiam as decisões administrativas que, a bem dos demais princípios regentes 

da Administração, afastam a inabilitação e a desclassificação de concorrentes por fatos irrelevantes, que 

não afetam a objetividade e a efetividade de suas propostas e nem os põem em posição vantajosa em 

relação aos demais participantes. 

 

Portanto, esta Autoridade Competente reconhece parcialmente o recurso pertinente pelo Recorrente, 

visto o item citado gerar dúvidas quanto a interpretação por parte dos licitantes, e com base no artigo 40 

do Regulamento de Licitações do SESI/SENAI, afim de que não haja prejuízo, resolve-se cancelar o 

certame, informando que o Edital será reeditado em data oportuna, com os aprimoramentos necessários. 

 

  

4.  
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DA CONCLUSÃO 

 

Diante das considerações acima, a Comissão Permanente de Licitações do SESI/SENAI-PR conhece do 

recurso, eis que tempestivo e julga-o parcialmente PROCEDENTE porém, para que não haja prejuiízo, 

opta pelo CANCELAMENTO do certame para os aprimoramentos necessários.  

 

1) 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. 

 

2) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 

 

Curitiba, 22 de abril de 2019. 

 
 
 

CARLOS ALBERTO NALEVAIKO  
GERENTE CORPORATIVO DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO 

 
 

 

Ciente. De acordo. 

 

Nadia de Jesus dos Santos 
Presidente da Comissão de Licitação 

Ana Claudia da Silva Hadas 
Coordenadora de Compras 

Caroline Borges 
Comissão de Licitação 

Claudia Maria Sluga 
Comissão de Licitação 

 
 


