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12345ZProtocolo: 15110/2018 Edital: CP Nº LIC. 2.0079/2019 

Objeto: 
REFORMAS DA COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE SESI DE 
PATO BRANCO 

Critério de 
julgamento 

Menor preço GLOBAL 

Abertura: 28 05 2019 

 

Recorrente: JRM INSTALAÇÕES EIRELI EPP 

Recorrida: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1. 

 
DA TEMPESTIVIDADE 

 É tempestivo o recurso apresentado pela empresa JRM INSTALAÇÕES EIRELI EPP no dia 05 
de julho de 2019 as 14h00min, via e-mail, contra o julgamento de habilitação publicado em 28 
de junho de 2019. 

 Oportunizadas as contrarrazões, o prazo transcorreu em branco.  

2. 

 
DAS RAZÕES RECURSAIS 

A recorrente JRM INSTALAÇÕES EIRELI EPP alega em suas razões recursais: 
 

1) Que a Comissão de Licitação declarou a empresa inabilitada pelo seguinte motivo: 
“Não atendeu aos itens:  4.2, letra “d” e 15 do Anexo II do Edital – Atestado de Visita 
Técnica e a empresa JRM apresentou Atestado de Conhecimentos dos Serviços, 
documento não representa o solicitado em edital, que conforme os itens descritos 
acima, é a Visita Técnica. A JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP foi INABILITADA”. 

2) Que apresentou um dia antes da licitação provas de que visitou o local, informando 
através do e-mail disponibilizado no edital que esteve visitando o local e para isso 
enviou fotos do lugar da prestação de serviços; 

3) Que de qualquer forma a Recorrente já efetuou serviços no mesmo local onde será a 
prestação de serviços pelo período de 3 meses;  

4) Que diante da natureza dos serviços objeto da licitação, não era imprescindível a visita 
técnica, de forma que a exigência de atestado não pode limitar o caráter competitivo, 
ainda mais diante do declarado pela JRM de que possui conhecimento do objeto e das 
condições inerentes à natureza dos trabalhos. A exemplo de outras licitações da FIEP 
compreendendo serviços similares e até superiores da presente licitação, foram 
dispensadas visitas técnicas.  

5) Que o TCU tem o seguinte entendimento: “nos casos que a Administração considerar 
necessária a realização de visita técnica por parte dos licitantes, são irregulares, em 
regra, as seguintes situações: (i) ausência de previsão no edital de substituição da 
visita por declaração de pleno conhecimento do objeto; (ii) exigência de que a vistoria 
seja realizada pelo responsável técnico pela execução da obra; (iii) obrigatoriedade de 
agendamento da visita ou de assinatura em lista de presença”; 

6) Que a vistoria no local das obras somente deve ser exigida quando imprescindível 
para a perfeita compreensão do objeto e com a necessária justificativa da 
Administração nos autos do processo licitatório, podendo ser substituída pela 
apresentação de declaração de proposto da licitante de que possui pelo conhecimento 
do objeto; 

7) Que a exigência de atestado de visita técnica sem a devida motivação e sem 
franquear às licitantes, está em desacordo com o artigo 37, XXI, da Constituição 
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Federal, e com o artigo 3º, § 1º da Lei 8.666/1993. 
8) Que a Recorrente efetuou contato com a Comissão de Licitação e explicou que esteve 

no local juntamente com o fiscal representante da Fiep que, por acaso, será o mesmo 
fiscal da presente licitação, e mesmo assim foi recusada a emissão do atestado de 
visita técnica, prejudicando a licitante.  

9) E mesmo que a Recorrente não tivesse vistoriado o local, a mesma já prestou serviços 
no mesmo local, conforme Contrato de Prestação de Serviços, número 354/2018, 
objeto: Adequações Civis e Elétricas do Ginásio do Sesi de Pato Branco; 

10) Que a decisão de inabilitar a empresa JRM contraria o Princípio da Proporcionalidade 
e demais princípios da Administração Pública. Pois, segundo o doutrinador Marçal 
Justen Filho, “o fim buscado pelo uso da licitação é selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública. A maior vantagem se apresenta quando a 
Administração Pública assume o dever de realizar a prestação menos onerosa e o 
particular se obriga a realizar a melhor e mais completa prestação”.   

11)  Que a Administração negou a emissão do atestado da visita técnica, prejudicando a 
licitante, agindo sem razoabilidade no caso, o que deve ser reformado, pois tal ato não 
pode ensejar na inabilitação da Recorrente; 

12) Que seja reformada a decisão que inabilitou a empresa JRM Instalações Eireli EPP.  

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 
Federal 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 
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 não atendeu ao item 4.2, letra “d” do Edital de Licitação 
2.0079/2019, o qual solicita o seguinte:  

4.2 Documentos complementares técnicos da pessoa JURÍDICA: d) 
Atestado de visita técnica, conforme modelo constante do ANEXO VIII e 
informações contidas no item 15 deste ANEXO II. 

 
Após sessão de Continuidade, a qual foi determinada para a abertura dos envelopes de 

Habilitação das proponentes classificadas do certame, foi publicado o Julgamento de 
Habitação, documento este que proclamou que o documento entregue pela empresa 
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Recorrente, não condizia com o que o edital pedia: 
“A empresa JRM apresentou Atestado de Conhecimentos dos Serviços, 
documento não representa o solicitado em edital, que conforme os itens 
descritos acima, é a Visita Técnica. A JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP 
foi INABILITADA”. 

 
Logo no início das razões da empresa Recorrente, há a alegação de que foram 

apresentadas provas de que a mesma esteve no local da obra, enviando fotos para o e-mail 
do membro da Comissão de Licitação, Sra. Priscila e para o Engenheiro, Sr. Amaury.  

Sobre essa alegação, primeiramente, cumpre informar que este e-mail foi recebido, 
porém, nunca respondido por nenhum dos remetentes, vejamos os motivos: 

1) O contato foi feito inicialmente via telefone com a Comissão de Licitação, um dia antes 
da sessão de abertura, foi quando a empresa Recorrente percebeu no edital, que a 
visita técnica era obrigatória, sendo assim, suplicou que fosse emitido o Atestado de 
Visita Técnica mesmo sem ter agendado, pois justificou que já esteve no recinto em 
outro momento, desta forma entendia que se qualificava nos requisitos de 
habilitação. A Comissão de Licitação informou que o documento não seria emitido de 
forma alguma, pois TODAS as regras do edital, neste caso, o agendamento da visita, 
estava descrito no instrumento convocatório, é esta a regra que todos devem seguir; 

2) Em seguida, a Recorrente enviou o e-mail já citado em seu recurso, pedindo o 
Atestado de Visita Técnica, anexou fotos e explicou que por este motivo o documento 
deveria ser entregue. Vejamos o absurdo do ocorrido: A Recorrente não agendou a 
visita, não esteve no local; e após anexar algumas fotos de outro serviço executado 
em outro bloco da Unidade Sesi de Pato Branco, “exigiu” o Atestado de Visita 
Técnica, e ainda teve a audácia de expressar sua indignação em não receber o 
requerido documento, demonstrando publicamente o e-mail que ela mesma enviou e 
o qual representa total ferimento ao Princípio da Isonomia. 

 
Sendo assim, fica explicado que o envio do e-mail pela Recorrente, um dia antes da 

sessão de abertura, não caracterizou uma recusa da emissão do Atestado da Visita Técnica 
por da parte da Comissão de Licitação, mas sim zelo e guarda dos princípios norteadores do 
processo licitatório e das regras ditas em edital.  

 
Mais um argumento utilizado pela Recorrente é de que já prestou serviço no local da obra 

e que a visita exigida em edital não teria caráter de necessidade, bastando ser entregue a 
declaração de que possui conhecimento do objeto.  
Esta Autoridade Competente, manteve contato com a área técnica, que explicou mais uma vez 
a necessidade da exigência da visita:  

“A visita técnica é necessária neste caso, pois a obra terá alterações 
profundas no sistema elétrico e na entrada de energia atual. 
Conforme evidenciado em projeto, haverá mudanças na subestação 
de Alta tensão, posição e potência do transformador, além de vários 
ramais alimentadores. Como tais ações impactarão diretamente na 
operação e funcionamento da unidade e muitas atividades serão 
com a infraestruturas existente, se faz obrigatória a visita”.    

 
A justificativa dada é oriunda de área técnica, que compõe, neste caso, engenheiro 

eletricista, profissional adequado para desenvolver projetos de instalações elétricas. Ou seja, a 
solicitação da visita não foi criada pela Comissão de Licitações para prejudicar qualquer 
licitante. O edital ficou publicado 15 dias corridos, com suas regras devidamente 
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estabelecidas, neste prazo foram recebidos somente pedidos de esclarecimentos, nenhuma 
impugnação em relação ao documento elencado no item 4.2, letra “d”, desta forma, todas as 
empresas que participaram demonstraram estar de acordo com as diretrizes determinadas no 
instrumento convocatório. Neste sentido vale, neste momento, copiar parte da Ata de Sessão 
de Abertura, destacando o seguinte:  

 
“Nesse momento, a Comissão de Licitação reforça que não serão 
concedidos aditivos nos termos do item 14.2 do Edital, que os prazos 
para esclarecimentos e impugnações venceram no dia 24/05, que as 
visitas eram obrigatórias nos termos do item 4.2 “d” e 15 do Anexo II, que 
a Comissão entende que quando as empresas decidem participar de uma 
licitação e entregam os respectivos envelopes, concordam e atendem 
tudo o que foi solicitado no edital e seus anexos e que leram e 
entenderam integralmente o que neles estava escrito. Abertos os 
envelopes de proposta comercial das empresas participantes, os 
documentos foram vistados pela Comissão e em seguida por todos os 
presentes”(...)   

 
Além de já estar previsto no edital, foi reforçado em sessão pública que as visitas eram 

obrigatórias, e que as empresas que entregaram os envelopes entenderam na íntegra essas 
disposições. Quer dizer, a Recorrente sabia da obrigatoriedade da visita, sabia que não a 
efetuou e mesmo assim participou do certame! Seria com a intenção de retardar a 
contratação? É o que parece, tendo em vista tanta murmúria e acusações de que a sua 
inabilitação foi de cunho pessoal, pois segundo a Recorrente, foi negada a emissão do 
Atestado de Visita Técnica, mesmo a empresa não efetuando a devida visita, citando inclusive 
desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que será comprovado 
que não ocorreu.   

A justificativa técnica para que houvesse visita técnica para este caso, foi devidamente 
aceita assim que apresentada à Comissão de Licitações e a Autoridade Competente corrobora 
deste entendimento.   

Nesse sentido, será esclarecido o entendimento do TCU trazido em tese do Recurso, o 
qual representa o Acórdão número 2361/2018. A Recorrente copiou e colou somente o 
enunciado, ou seja, apenas a parte que lhe era conveniente. Não se deu ao trabalho de ler no 
todo o voto do relator para aquele caso.  

Vejamos, o Acórdão 2361/2018 é referente a um determinado órgão, que em seu edital 
de licitação exigiu que a visita técnica fosse realizada exclusivamente pelo responsável técnico 
da empresa licitante, incluindo a exigência de que o profissional pertencesse ao quadro 
permanente da licitante. Ainda, naquele edital, não havia a devida justificativa técnica para a 
solicitação da visita; e mais, da realização desta visita, o licitante deveria assinar uma lista de 
presença.  

Pergunta-se: Qual a relação que o caso acima descrito tem em comum com o deste 
edital, número 2.0079? Sendo que há justificativa técnica para a sua obrigatoriedade, não é 
exigido que a visita seja realizada por responsável técnico e nunca foi solicitado assinatura de 
lista de presenças pela Comissão do Sistema Fiep.  

Para esta Autoridade Competente, a Recorrente em ato de desespero, confundiu o 
Acórdão acima, tendo a intenção de equiparar os cenários, o que não ocorreu, pois para que a 
resposta ao Recurso fosse elaborada, fora feita a leitura do voto e não somente do enunciado.   

 
A Recorrente defende que: “a visita só deve ser solicitada quando notar-se imprescindível 

para a perfeita compreensão do objeto e com a necessária justificativa da Administração nos 
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autos do processo licitatório”; importante frisar que, a justificativa foi devidamente 
apresentada, tanto no processo de licitação, quanto agora, nesta resposta ao Recurso.  

Outro ponto, é a insistência da empresa Recorrente em afirmar que o documento 
entregue por ela, Declaração de Conhecimento dos Serviços, substitui a visita técnica. Como 
já foi dito, o serviço que está sendo contratado, relaciona características específicas, e para a 
sua execução é fundamental a realização da visita técnica ao local da obra, não sendo 
possível a substituição por documento de atestado de conhecimento.  

 
Mais uma linha do discurso da Recorrente, é de que já prestou serviços no mesmo local, 

Sesi Pato Branco, e como pretexto adicionou a cópia da primeira página do Contrato de 
Prestação de Serviços número 354/2018. A resposta para este pressuposto, é que o processo 
354/2018 teve como objeto as adequações elétricas que envolveram a área do ginásio do Sesi 
de Pato Branco. Neste processo, apesar de ser na mesma unidade, envolverá outras áreas 
importantes, e que não foram afetadas pelas adequações anteriores. É como se a afirmação 
de qualquer pessoa que passa pela unidade do Sesi de Pato Branco, ou que pisa naquele 
solo, tivesse a posse intrínseca do Atestado de Visita Técnica. Essa afirmação da Recorrente 
soa, ao ler suas razões recursais, como um absurdo, pois a visita técnica de uma obra deve 
ser feita com dedicação e zelo, sem falar na perícia técnica, e não apenas ser confundida por 
alguém que já passou pelo local.  

 
Neste parágrafo, importante explicar à Recorrente e a quem interessar, o que significa o 

Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade no caso concreto aplicado, ou seja, a não 
entrega do Atestado de Visita Técnica, pelo motivo da não realização da mesma, e 
posteriormente a inabilitação da empresa JRM. A Comissão de Licitação, nem que quisesse 
conseguiria agir de forma “razoável” ou “proporcional” para com a Recorrente. Afinal, seria 
razoável atestar que houve visita, se não houve? Seria razoável enviar um atestado de visita, 
via e-mail, para alguém que não foi ao local da obra? Seria razoável fazer a analogia da obra 
do contrato 354/2018 – operações realizadas no ginásio da unidade -, com a obra que será 
realizada agora, sendo que se trata de outro bloco? É obvio que não!  

A razoabilidade/proporcionalidade em um processo administrativo deve ser tratada com 
cautela sim, e este princípio não deve ferir nenhum outro quando evidenciado. Esta Autoridade 
Competente observa que, se a Comissão de Licitações tivesse optado por alguma das 
direções acima, violaria o princípio da isonomia, este que reivindica que todos devem ser 
tratados de forma igualitária.  

Sendo assim, a isonomia e a legalidade, foram mantidas dentro do processo de licitação 
e o Julgamento de Habilitação avançou neste sentido.     

 
Ainda, a Recorrente clama por sua habilitação no processo, pois segundo ela, 

apresentou a proposta mais vantajosa, por representar o menor valor, 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 

aquela que está em conformidade com os princípios que norteiam os processos de licitação e 
que seguem os critérios estabelecidos em edital. 

Não basta buscar a competitividade em detrimento do tão almejado “menor preço” 
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isoladamente, sem que haja analise do todo, ou seja, não basta somente o menor preço se 
este não atende aos requisitos do instrumento convocatórios. 

 
Diante do exposto, após análise das razões apresentadas, esta Autoridade Competente 

entende que não há embasamento para a Habilitação da Recorrente.  
 
 

4. 

 
DA CONCLUSÃO 
Diante das considerações acima, esta Autoridade Competente para análise do recurso conhece das 
razões recursais, eis que tempestivo, e no mérito o julga: 

1) IMPROCEDENTE, mantendo a decisão da Comissão de Licitação quanto a correta 

INABILITAÇÃO da empresa JRM INSTALAÇÕES EIRELI 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, 26 de julho de 2019. 

 
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 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Alessandra Teodoro Silverio 
Comissão de Licitação 

Vanessa Cristina de Siqueira 
Comissão de Licitação 

 


