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Protocolo: 18173/2019 Edital: CP 2.0153/2019 

Objeto: 
EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA - 
CAMPUS DA INDÚSTRIA 

Critério de 
julgamento 

MENOR PREÇO GLOBAL 

Abertura: 20 08 2019 

 
 

Recorrente: YOULIFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI 

Contrarrazoante: NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTÉCNICA EIRELI 

Recorrida COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR 

 

1.  

DA TEMPESTIVIDADE 

 

 É tempestivo o recurso apresentado pela empresa YOULIFE CONSTRUÇÕES 

E REFORMAS EIRELI no dia 12 de setembro de 2019 as 15h35min, via 

emissário, contra o julgamento de habilitação publicado em 06 de setembro de 

2019. 

 A empresa NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTÉCNICA EIRELI no dia 

20/09/2019 às 14h00min, via emissário, apresentou contrarrazões. 

 

2.  

DAS RAZÕES RECURSAIS 

 

A Recorrente YOULIFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI alega em suas 

razões recursais, resumidamente, que:  

1) O artigo 43 da Lei Complementar 123/2006 assegura às microempresas e 

empresas de pequeno porte o prazo de 05 (cinco) dias úteis prorrogáveis para 

regularizar a documentação fiscal com restrição; 

2) Sobre a inabilitação pela não apresentação do atestado de visita técnica, 

apresenta acórdão 212/2017 do TCU e outros julgados que fazem referência a 

impossibilidade de desclassificação/inabilitação sem a possibilidade de 

apresentação da declaração de pleno conhecimento do objeto ou antes da 

realização de diligência. Que de outro lado o poder de diligência somente se 

legitima quando fundamentado no interesse público da busca da proposta 

mais vantajosa. Portanto não é possível a inclusão posterior de documento, 

ressalvada a hipótese de quando o documento apresentado contiver de 

maneira implícita o elemento faltante; 
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3) A proposta da licitante se encontra abaixo das demais participantes do 

certame em questão e que supostas e eventuais irregularidades podem e 

devem ser convalidadas pela administração pública. Explana sobre o princípio 

da economicidade, tornando questão de ordem a observância da proposta 

mais vantajosa; 

4) Sua inabilitação se mantém por meras formalidades, capazes de serem 

ilididas pela nova verificação dos arquivos protocolados no prazo estabelecido, 

flexibilizando o formalismo na licitação. Que o formalismo excessivo adotado 

não atenderá ao interesse público, norte da administração, bem como violará 

a economicidade e proposta mais vantajosa esperada da licitação, afrontando 

a legalidade e a eficiência; 

5) Cumpriu as especificações jurídica, fiscal, financeira e técnica requeridas e 

reforça que sua proposta apresenta diferença porcentagem para a segunda 

colocada significativa. Visando elidir e tornar sem efeito o fato apresentado, 

apresenta a certidão negativa de tributos federais; 

6) Por fim requer a habilitação da empresa YOULIFE CONSTRUÇÕES E 

REFORMAS EIRELI. 

 

3.  

DAS CONTRARRAZÕES 

 

A Contrarrazoante NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTÉCNICA EIRELI apresenta 

suas contrarrazões destacando em síntese que: 

 

1) A contratação deve seguir o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório e que os documentos devem ser entregues dentro do prazo de 

validade. A aceitação de certidão vencida viola os princípios da igualdade, 

probidade administrativa e vinculação ao instrumento convocatório; 

2) A a realização de diligência conforme prevê a Lei 123/2006, se aplica nos 

casos de regularização de eventual situação de débito, sendo inadmissível a 

criação de benefício não previsto em edital. Que o benefício trazido pela Lei 

123/06 consiste na possibilidade das MPEs demonstrarem tardiamente sua 

regularidade fiscal. Assim o benefício reside tão somente na possibilidade de 

regularização tardia de certidão positiva, não contém permissão para 

apresentação de certidão vencida. 

3)  Com relação a visita técnica afirma que é importante para revelar condições 
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que não possam se expressar de modo claro e específico somente no 

instrumento convocatório, então ela deve ser realizada. Que a mesma é 

justificada se o local da execução do futuro contrato interferir na precisão da 

elaboração das propostas. Que das propostas oferecidas pelas 4 (quatro) 

empresas participantes apenas a concorrente não apresentou o atestado de 

visita e, de forma coincidente ou não, foi a única que apresentou proposta de 

preço díspar em relação as demais. Que a exigência no edital em apreço 

serve para evitar que o licitante faça sua proposta sem ter acesso a todas as 

informações. Que para evitar transtornos que venham representar despesas 

ou prejuízos ao andamento do trabalho que a maioria dos licitantes realizou a 

visita técnica; 

4) Seja improvido o recurso administrativo interposto pela YOULIFE 

CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI e mantida a habilitação da empresa 

vencedora NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTÉCNICA EIRELI. 

 

4.  

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). 

 

Pois bem, este regulamento não prevê a aplicação da Lei Complementar nº 

123/2006 e suas alterações e, se não há previsão regulamentar, não há vinculação ou 

obrigatoriedade de aplicação da referida lei complementar. 

 

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 e contrarrazão apresentadas.  
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DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSO  

 

1) A Recorrente alega que a Lei 123/2006 assegura prazo para regularização da 

documentação fiscal com restrição. De outro lado a Contrarrazoante defende a 

aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e afirma que a Lei 

123/2006 se aplica aos casos de apresentação de certidão positiva, sendo possível 

somente nesses casos a regularização tardia da certidão. 

 

Conforme já explicado acima, não há obrigatoriedade de aplicação da Lei 

Complementar nº 123/2006 pelos entes que compõem o Sistema “S”. 

 

Nos ensinamentos dos Profs. Edgar Guimarães e Jair Santana1: A Lei 

Complementar nº 123/06 consigna de forma clara sua abrangência ao fixar normas 

gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às ME/EPP 

no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Não estão incluídos neste rol os entes que compõem o Sistema “S”, pois, como dito 

anteriormente, mencionadas entidades não integram a estrutura organizacional da 

Administração Pública brasileira. Inexiste, portanto, qualquer comando normativo 

expresso que, de forma compulsória, obrigue o Sistema “S” a respeitar, por ocasião 

das licitações instauradas com recursos próprios, o regime jurídico favorecido a que 

se referem os artigos 42 a 45 e 47 a 49 da LC nº 123/06. 

 

O instrumento convocatório foi claro ao estabelecer que as certidões deveriam 

estar em condições de aceitabilidade quanto ao prazo de validade e, no caso de não 

atendimento, acarretaria a inabilitação. 

 

No caso em análise, a sessão pública de abertura dos envelopes se deu em 

20/08/2019 e a Recorrente foi inabilitada por apresentar certidão negativa de tributos 

federais vencida desde o dia 07/08/2019, portanto há embasamento para sua 

inabilitação. 

 

                                                           
1 SANTANA, Jair Eduardo; GUIMARÃES, Edgar. Licitação e o novo estatuto da pequena e microempresa. Belo 

Horizonte: Fórum, 2007, p, 35 In VARESCHINI, Julieta Mendes Lopes. (org.) Licitações Públicas. Coleção JML 
Consultoria Vol. I. Regime Jurídico da Licitação: fase interna e externa; pregão presencial e eletrônico; Lei 

Complementar 123/06; Sistema de Registro de Preços. Curitiba: JML, 2012, p. 282. 
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2) A Recorrente ainda questiona sua inabilitação pela falta de apresentação do 

atestado de visita técnica e apresenta julgados sobre o tema. Defende a 

apresentação da declaração de pleno conhecimento e a realização de diligência. A 

Contrarrazoante discorre sobre a importância da visita técnica como forma de revelar 

condições que não possam ser expressas de forma clara em edital e que sua 

exigência se justifica quando o local da execução dos serviços possa interferir na 

precisão da elaboração das propostas. Que o Recorrente foi o único que não realizou 

a visita técnica e que em razão desse fato apresentou proposta comercial com valor 

bem inferior à das demais proponentes.  

 

A empresa YOULIFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI foi inabilitada por 

ter apresentado uma declaração de conhecimento, documento que não substitui a 

realização de visita técnica e não atende ao solicitado em edital. A inserção da 

exigência de obrigatoriedade de realização de visita técnica no edital, se deu após 

justificativa da área técnica sobre a necessidade de as empresas terem 

conhecimento do local e dificuldades que encontrarão durante a execução da obra, 

uma vez que para reconstruir o muro haverá a necessidade da realização de serviços 

de demolição.  

 

O instrumento convocatório ficou publicado por mais de 15 dias e neste prazo 

foram recebidos somente pedidos de esclarecimentos, nenhuma impugnação em 

relação a exigência da realização da visita técnica, contida no item 2.1, letra “d”, do 

Anexo II. Desta forma, todas as empresas que participaram demonstraram estar de 

acordo com as diretrizes determinadas no edital. 

 

O acórdão 212/2017 do Tribunal de Contas da União trazido pela Recorrente 

com o objetivo de equiparar os cenários, se refere a edital de contratação de serviços 

de transporte de pessoal, considerados serviços comuns e, naqueles autos, ficou 

comprovado que a visita técnica era desnecessária e dispendiosa. Portanto não há 

qualquer relação entre o caso descrito no acórdão com este, já que a necessidade foi 

bem fundamentada e o local é de fácil acesso.   

 

Ainda, a Recorrente clama pela realização de diligência para comprovação de 

atendimento ao item, porém a diligência só se faz necessária se os documentos 

apresentados pelo licitante ou as informações neles contidas envolverem pontos 
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obscuros - apurados de ofício pela Comissão ou por provocação de interessados -, 

mas no presente caso não há ponto obscuro a ser esclarecido, simplesmente a 

Recorrente não apresentou documento exigido em edital!  

 

Ainda a empresa Contrarrazoante alega em sua defesa que o preço apresentado 

pela Recorrente destoa dos valores apresentados por seus concorrentes, sendo que 

todas as outras empresas que realizaram a visita técnica e compreenderam a 

complexidade do objeto, apresentaram preços similares.  

 

Analisando a ordem de classificação das empresas participantes, verificamos 

que de fato as propostas comerciais apresentadas pelas empresas: Neosolo 

Engenharia e Geotécnica Eireli, M. Ançay & M. Ançay Ltda e Normandie 

Incorporação e Construção Civil Ltda, que realizaram a visita técnica, possuem 

valores semelhantes. Por outro lado, a Recorrente, que não realizou a visita, 

apresenta valor bem abaixo. Vejamos o quadro de classificação: 

 

YOULIFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI  R$  79.317,67 

NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTÉCNICA EIRELI  R$  94.442,87 

M. ANÇAY & A. ANÇAY LTDA  R$  97.998,15 

NORMANDIE INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  R$  98.849,96 

 

Ficou evidente que a realização da visita técnica foi imprescindível para a 

perfeita compreensão do objeto, o que refletiu diretamente nos preços apresentados 

para execução do mesmo serviço. 

 

3) A Recorrente ainda argumenta que sua proposta está abaixo das demais 

participantes e que a administração pública deveria convalidar as supostas e 

eventuais irregularidades na documentação apresentada pela busca da proposta 

mais vantajosa. 

 

Acontece que por proposta mais vantajosa deve se entender não somente 

aquela que oferecer o menor valor, mais também, e principalmente, a que guardar 

consonância com os princípios que norteiam o processo de licitação. Não importa 

uma proposta que apresente valor reduzido se, na sua elaboração, não foram 

seguidos os critérios estabelecidos no edital.  
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Além do mais, conforme já dito acima, o valor ofertado pela Recorrente em sua 

proposta comercial pode não ter contemplado as condições locais e o grau de 

dificuldade da execução do objeto, em razão da não realização da visita técnica e, 

futuramente acabar pleiteando aditivo contratual. 

 

4) A Recorrente ainda persiste em defender que sua inabilitação se mantém por 

mera formalidade, que pode ser ilidida pela verificação dos novos arquivos 

protocolados. Que o formalismo excessivo adotado contraria o interesse público, viola 

a economicidade e afronta legalidade e eficiência. 

 

Não há que se falar em excesso de formalismo uma vez que a Comissão de 

Licitação analisou os documentos em conformidade com o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório. E em respeito a esse princípio, a isonomia, a 

impessoalidade e ainda ao julgamento objetivo, mantem-se a decisão proferida pela 

Comissão de Licitação.  

 

Logo, não se trata de irregularidade meramente formal, mas sim de ausência de 

apresentação de documento essencial. 

 

Como a própria Recorrente afirma, foi anexado ao recurso um documento novo, 

o que viola os princípios norteadores do processo licitatório. É de amplo 

conhecimento que os documentos de habilitação devem ser entregues dentro do 

envelope lacrado, no dia e horário estabelecidos em edital para a sessão pública de 

abertura. A apresentação da certidão negativa de tributos federais, no curso do 

prazo recursal, é vedada pela legislação vigente, pois trata-se de documento que 

deveria constar originalmente do envelope de habilitação.  

 

Os princípios da legalidade, impessoalidade e da isonomia foram observados 

pela Comissão, uma vez que a decisão pela inabilitação da Recorrente ocorreu pelo 

descumprimento de exigências editalícias, desta forma pautada por critérios objetivos 

e legais, isenta de qualquer valorização subjetiva que pudesse auxiliar ou prejudicar 

determinada licitante. 

 

Há que se esclarecer que aquele que participa da licitação tem o dever de 
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atentar para todas as exigências do instrumento convocatório. Aquele que não 

apresenta os documentos exigidos ou apresenta-os incompletos ou defeituosos 

descumpre seu dever. Assim, não há que se falar em atendimento aos princípios da 

economicidade e da eficiência se realizarmos a contratação de uma empresa sem 

regularidade fiscal federal e sem conhecimento das particularidades do local da 

execução dos serviços objeto da licitação, fato que inclusive, pode ter interferido 

diretamente no valor ofertado na proposta comercial. 

 

5) Por último, a Recorrente afirma que cumpriu as especificações jurídica, fiscal, 

financeira e técnica, reafirma que sua proposta é a de menor valor e, anexa ao 

recurso a certidão negativa de tributos federais. 

 

Como já explicado reiteradamente nos tópicos acima, a Recorrente não atendeu 

aos requisitos de habilitação fiscal e técnica. Foi inabilitada por apresentar Certidão 

Negativa de Tributos Federais vencida e por não apresentar Atestado de Visita 

Técnica. Dessa forma não atendeu os requisitos de habilitação solicitados em edital. 

 

Também já foi objeto de análise nos itens acima, a apresentação da certidão 

negativa de tributos federais anexada ao recurso. Apenas reforçando, a aceitação do 

documento em momento inoportuno viola os princípios norteadores do processo 

licitatório.  

 

Ainda que utilizássemos o item 18.6 do preambulo do Edital, a fim de promover 

diligência, seria tão somente para promover o esclarecimento ou ainda 

complementar a documentação apresentada no certame, sendo vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente no 

processo. 

 

Finalmente, cabe esclarecer que foi apresentado no dia 27/09/2019 documento 

intitulado “Defesa Contrarrazões”. O documento foi elaborado pela Recorrente e 

contém em seu teor as mesmas causas de pedir do recurso. Em sede de juízo de 

admissibilidade decido por não o conhecer, em razão de sua intempestividade. 

 
Diante do exposto esta Autoridade Competente mantem a decisão da Comissão 

de Licitação mantendo INABILITADA a empresa YOULIFE CONSTRUÇÕES E 
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REFORMAS EIRELI, pois não foram cumpridas as condições estabelecidas no Edital. 

4.  

DA CONCLUSÃO 

 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente conhece das razões 

recursais, eis que tempestivas, e no mérito as julga: 

 

1) IMPROCEDENTE, mantendo a decisão da Comissão de Licitações de 

INABILITAÇÃO da empresa YOULIFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS 

EIRELI; 

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

decisão tomada neste julgamento de recurso. Após, proceda-se com as 

demais fases do processo; 

3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 

Curitiba, 02 de outubro de 2019. 

 

ROBERTO MILLER NEUTZLING  

GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA E INVESTIMENTOS 

 

 

 

Ciente. De acordo. 

 

Fabrício Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Vanessa Cristina de Siqueira 
Membro da Comissão de Licitação 

Adriana Schnoor 
Comissão de Licitação 

 


