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Protocolo: 13347/2019 Edital: CP 2.0049/2019 

Objeto: 
OBRA DE EXECUÇÃO DE REFORMA DAS COBERTURAS, FACHADAS E DA 
CANTINA DA UNIDADE SESI/SENAI CAMPO MOURÃO 

Critério de 
julgamento 

Menor preço GLOBAL 

Abertura: 02 05 2019 

 
 

Recorrente: PLAMEM - PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - 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 PLAMEM - PLANEJAMENTO E 

CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP no dia 27 de maio de 2019 as 12h27min, via e-mail, 

contra o julgamento de habilitação publicado em 20 de maio de 2019; 

 O prazo legal para apresentação das contrarrazões decorreu sem que houvesse 

interposição da medida pelas empresas interessadas.  

2.  

DAS RAZÕES RECURSAIS 

A recorrente PLAMEM - PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, com base no 

recurso publicado no site do Sistema FIEP alega: 

1) Que realizou questionamento sobre o item 4.2 “c” e que de acordo com a resposta 

apresentou os atestados; 

2) Que “no caso de construção na cobertura, nos revestimentos e nas pinturas em 

fachadas, não existem demolições/retirada e sim execução de cobertura, de 

revestimento e de pintura em fachada, e ainda entendem ser estes mais significativos 

no resultado final da obra”; 

3) Que de acordo com as próprias alegações, a mesma cumpriu os requisitos quanto a 

documentação e a decisão da Comissão merece ser reformada, declarando a 

Recorrente habilitada no processo de licitação para que ser declarada vencedora; 

4) Que a Lei nº 8.666/93 é basilar das licitações a habilitação dos licitantes, esta tem o 

condão de verificar se a pessoa interessada em contratar com a Administração 

preenche os requisitos e possui as qualificações para perfeita execução do objeto 

licitado; 

5) Que a autoridade responsável pela condução do certame deverá se ater 

exclusivamente aos pontos essenciais de validade, seja da proposta comercial, seja 

dos itens requeridos para a habilitação, justamente com o desiderato de se evitar que 

formalismos desnecessários procrastinem os fins perseguidos pela Administração; 

6) Cita doutrina acerca dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e falha 

formal; 
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7) Que a licitação pretende alcançar dois objetivos: proporcionar ao estado o negócio 

mais vantajoso e assegurar aos administrados a participação em negócios com o ente 

público. Serão exigidas três regras para contratação de um fornecedor, visando 

proteger os interesses públicos e recursos governamentais ao contratar a oferta mais 

satisfatória, respeitar os princípios da isonomia e impessoalidade através da livre 

concorrência, e por último alcançar a probidade administrativa; 

8) Requer o conhecimento da presente peça recursal, para julgá-la totalmente 

procedente, dando assim, continuidade ao procedimento, seguindo a adjudicação do 

contrato à empresa, respeitando o princípio da economicidade. 

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 aos itens 4.2 “c” números 1 e 2, 4.3 “c” 

números 1 e 2 e 4.3 “d”, todos do anexo II, visto que os atestados de capacidade técnica 

operacional e profissional e as certidões de acervo técnico não contemplam os serviços 

exigidos no edital. 

Vejamos o que o edital diz: 

4.2 Documentos complementares técnicos da pessoa JURÍDICA: 
c) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando que a(s) empresa(s)  executou(aram): 
1. Obra de construção, ampliação ou reforma onde conste a execução de 
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demolição/retirada de coberturas com no mínimo 400 metros quadrados; 
2. Obra de construção, ampliação ou reforma onde conste a execução de 
demolição/retirada de revestimentos de fachadas de no mínimo 420 metros 
quadrados; 
 
4.3 Documentos complementares técnicos dos profissionais indicados: 
c) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente chancelado pelo CONSELHO DE CLASSE, 
comprovando que o(s) profissionais indicados e responsáveis técnicos da 
proponente (s) perante o Conselho de Classe executou (aram): 
1. Obra de construção, ampliação ou reforma onde conste a execução de 
demolição/retirada de coberturas com no mínimo 400 metros quadrados; 
2. Obra de construção, ampliação ou reforma onde conste a execução de 
demolição/retirada de revestimentos de fachadas de no mínimo 420 metros 
quadrados; 
 
d) Certidão de Acervo Técnico, COM ATESTADO, emitida pelo CONSELHO DE 
CLASSE, referente ao(s) atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s), que 
indique que o referido profissional executou ou acompanhou os serviços com as 
características especificadas no atestado de capacidade técnica; 

 

Ainda, a empresa apresentou questionamento no dia 26/04/2019 o qual foi respondido 

no dia 29/04/2019 da seguinte forma: 

 
 

Como pode se observar, tanto o edital quanto o esclarecimento prestado à empresa, 

foram claros ao exigir experiência das empresas e dos profissionais na execução de 

demolição/retirada de coberturas e revestimentos de fachadas. 

 

Vejamos o atestado que a Recorrente apresentou para atender ao item 4.2 e 4.3, “c”, 

número 1: 
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Já para atender ao item 4.2 e 4.3, “c”, número 2, a Recorrente apresentou o seguinte 

atestado: 

 

 

 

Os atestados apresentados pela empresa e pelo profissional, juntos com suas 

respectivas CAT´s não contemplam a execução de demolição ou retirada de coberturas e 

tampouco a execução de demolição ou retirada de revestimentos de fachada. 

 

Neste ínterim, compete destacar que não houve a devida comprovação da qualificação 

técnica por parte da RECORRENTE, principalmente a ausência de apresentação de 

atestados compatíveis com o objeto licitado. 

 

Quanto a alegação da Recorrente da inexistência de demolições/retiradas em obras de 

construção, cabe destacar que foram contempladas todas as opções possíveis para a 

comprovação da experiência, tais como: obra de construção ou reforma ou ampliação. 

Importava para a Recorrida a comprovação de experiência na realização de demolição ou 

retirada, não sendo relevante se a execução fosse advinda de obra de construção ou reforma 

ou ampliação. 

 

Ainda, cabe destacar que não houve em momento algum, exigências desproporcionais 

ou desarrazoadas, o objeto da licitação é a reforma de coberturas e da cantina da unidade do 

SESI de Campo Mourão, sendo necessária a exigência de comprovação da capacidade 

técnica e operacional das licitantes, na execução dos itens com maior relevância. Sendo que, 

a exigência de atestado de capacidade técnica dos licitantes visa garantir a aptidão e 

experiência dos mesmos, para o fiel cumprimento dos prazos de execução contratual. 

 

Quando a Recorrente clama pela aplicação do formalismo moderado, não pode 

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

o da isonomia entre os participantes. 

 

Compete a Comissão Permanente de Licitações zelar pelo cumprimento de todas as 

condições exigidas no edital, de forma a atender a todos os princípios do Regulamento de 

Licitações do SESI/SENAI.  
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A aplicação do princípio da razoabilidade, permite que erros formais sejam corrigidos, 

desde que não afrontem aos demais princípios e nem importem em prejuízo aos demais 

licitantes e ao SESI/SENAI.  

 

Considerar a falta de um documento essencial para a habilitação da Recorrente como 

formalidade desnecessária, fere o princípio da isonomia e lesa todos os licitantes que 

cumpriram a exigência. 

 

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 para a inabilitação da Recorrente. 

 

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 PLAMEM - PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES 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, 05 de junho 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 / DIRETOR REGIONAL DO SENAI 

 

 

Ciente. De acordo. 

Fabrício Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Priscila Ranzani Oliva 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Alessandra Teodoro Silvério 
Comissão de Licitação 

Vanessa Cristina de Siqueira 
Comissão de Licitação 

 


