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Protocolo: 13210/2018 Edital: CP 888/2018 

Objeto: 
OBRA DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DO BLOCO 01 DO SESI 
CIANORTE 

Critério de 
julgamento 

Menor preço GLOBAL 

Abertura: 21 01 2019 

 
 

Recorrente: ELAINE APARECIDA SIQUEIRA  

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 ELAINE APARECIDA SIQUEIRA. 

no dia 22 de fevereiro de 2019 as  15h30min, meio físico, contra o julgamento de 

habilitação publicado em 15 de fevereiro de 2019; 

 Oportunizadas as contrarrazões, o prazo transcorreu em branco.  

2. 

 

DAS RAZÕES RECURSAIS 

A recorrente ELAINE APARECIDA SIQUEIRA, com base no recurso publicado no site do 

Sistema FIEP alega: 

1) Que a Recorrente foi inabilitada, porém a Comissão de Licitações deveria ter aplicado 

o artigo 43, §3º da Lei de Licitações, o qual prevê a promoção para realizar diligência 

com o fim de obter qualquer esclarecimento inerente às informações e documentos 

apresentados por qualquer licitante; 

2) Que a Comissão de Licitações deveria ter se atentado ao Princípio do formalismo 

moderado, que se aplica a todos os processos administrativos, para equilibrar com 

senso de justiça entre os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento 

convocatório, de modo que meras irregularidades, não levem à desnecessária 

eliminação de competidores; 

3) Que no dia da sessão de abertura o representante da empresa, Sr. Everton estava 

presente estava portando os seguintes documentos: certidão de acervo técnico com 

atestado, certidão negativa de falência e concordata e o balanço patrimonial. A 

comissão de licitações recusou-se a autenticar os documentos da Recorrente na 

sessão inicial e inverteu a fase da licitação; 

4) Que na sessão de continuidade dos trabalhos (abertura do envelope de documentos) 

no dia 01/02/2019 às 09:00 horas, cujo comunicado I foi publicado via edital apenas 

em 31/01/2019 às 10:30. A ata de sessão de continuidade foi publicada às 10:21 hs, 

lapso temporal inferior a 24 horas. A comissão de licitação limita e delimita a 



 
 
 

 
JULGAMENTO DE RECURSO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 888/2018 
 

 
 

 

2 / 9

competividade do certame; 

5) Que a Comissão de Licitações marcou uma terceira sessão pública de continuidade. 

Após abertos os envelopes de preço e habilitação ocorreu a terceira sessão de 

continuidade em 12/02/2019, a qual foi comunicada em 08/02/2019, ou seja, com 

prazo razoável a todos os concorrentes comparecerem e autenticarem os referidos 

documentos em sessão pública. Tratava-se justamente de nova sessão pública para 

analisar os documentos de habilitação; 

6) Que sobre esse tema, o TCU preferiu Acórdão nº 801/2004, destacando o seguinte: 

“(...) visto que não considera a possibilidade de servidor da comissão ou nomeado por 

ela certificar a autenticidade de fotocópia apresentada em conjunto com o original, tal 

interpretação não encontra abrigo. Ora, para que servidor possa atestar a 

autenticidade de cópias de documentos devem ser disponibilizados necessariamente 

seus originais, justamente uma das formas de apresentação de documentos prevista 

no questionado item 4.5 do edital da referida licitação”; 

7) Que os documentos produzidos durante a licitação revestem-se de fé pública. Ainda, 

foram produzidos por servidores públicos (vide: princípio da presunção de veracidade 

dos atos públicos), notadamente no que se refere à legitimidade da cópia simples em 

confronto com o documento original, atestada pela autoridade pública que preside o 

julgamento da licitação – comissão de licitação ou pregoeiro;  

8) Que a Comissão de Licitação deve verificar a validade e legitimar a cópia da certidão 

de falências e concordata, do atestado de capacidade técnica, do balanço patrimonial 

e do índice financeiro, o qual está assinada por contador; 

9) Que a proposta da Recorrente se encontra abaixo das demais participantes do 

certame em questão, pelo que deverá ser observado a proposta mais vantajosa; 

10) Que a administração pública pode e deve observar o princípio da economicidade, não 

só pela gestão de seus recursos, mas também pela observância da proposta mais 

vantajosa em detrimento de formalismos exacerbados que prejudiquem suas contas e 

onerem a população, logo, prejudicando o interesse público; 

11) Que a inabilitação da Recorrente se mantém por meras formalidades, capazes de 

serem ilididas pela nova verificação dos arquivos protocolados no prazo estabelecido, 

economicidade e pela proposta mais vantajosa, que satisfaz plena e integralmente o 

interesse público; 

12) Requer a habilitação da Recorrente.  

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 

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 
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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 de acordo com o Julgamento de Habilitação publicado 

no site do Sistema Fiep:  

Não atendeu aos itens:  

- 4.2 “j” do preâmbulo do Edital: Certidão de falência em cópia simples.  

- 4.3 “c” 1 do Anexo II do Edital: Atestado de Capacidade técnica em 

cópia simples.  

- 4.4 “b” do Anexo II do Edital: Balanço patrimonial em cópia simples. 

Os itens acima estão em desacordo com o item 3.4 do preâmbulo do 

Edital.  

- 4.4 “c” do Anexo II do Edital: Apresentou Índices de liquidez sem a 

assinatura do contador responsável pela empresa. 

 

A Recorrente cita o artigo 43 da Lei 8.666/93, o qual fala sobre diligências. Sendo que 

se a diligência fosse realizada pela Comissão de Licitações (cópia simples nos documentos 

apresentados), o menor preço sobressairia diante de eventuais irregularidades.   

Conforme informação acima, neste julgamento, as licitações do SESI/SENAI seguem 

seu Regulamento de Licitações e Contratos (RLC), não se submetendo à Lei 8.666/93. Mesmo 

assim, o edital em questão discorre sobre “diligência” em seus itens 8.2 e 18.6, ambos do seu 

preâmbulo.  

Porém, não há se falar em diligências, neste caso seria ferido o princípio da isonomia, 

sendo que as outras participantes entregaram estes documentos devidamente autenticados ou 
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originais.  

A diligência é utilizada na ocorrência de dúvidas, as quais podem vir a serem sanadas 

sem a inclusão de novo documento ou sem ferir outros princípios. Neste caso em tela, não 

houveram dúvidas, motivo pelo qual não se realizou diligência.   

 

A Recorrente alega que a Comissão deveria ter se atentado ao Princípio da 

Instrumentalidade das Formas” ou “Princípio do Formalismo Moderado”, o qual visa equilibrar 

com a equidade a aplicação dos princípios da Legalidade e da Vinculação ao Instrumento 

convocatório, fazendo com que meras irregularidades, que não afetam interesses públicos ou 

privados, não levem à desnecessária eliminação de competidores.  

Os grifos destacam bem a intenção da Recorrente, a qual chama de mera 

irregularidade a atenção e cuidado com que a Comissão de Licitação julgou o devido 

processo.  

Não é mera irregularidade a Comissão de Licitações seguir as regras do edital, ter 

equidade em suas decisões e estabelecer critério de julgamento objetivo. Quando a 

Recorrente clama pela aplicação do princípio do formalismo moderado, não pode esquecer 

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

Igualdade e Isonomia entre os participantes.  

Ora, todos foram julgados da mesma forma, com o mesmo rigorismo e atenção, não há 

que se falar em aplicação do Princípio do Formalismo Moderado para este caso.  

 

Sobre a alegação da empresa Recorrente de que no dia da Sessão Pública de abertura 

seu representante estava munido dos documentos originais, sendo estes: certidão de acervo 

técnico com atestado, certidão negativa de falência e concordata e o balanço patrimonial. Esta 

Autoridade Competente relata os fatos com as seguintes premissas: 

 

 Premissa 1: A sessão de abertura se deu no dia 21 de janeiro, conforme edital 

publicado em sítio eletrônico, às 09:00 horas da manhã – item 1 do Anexo II do 

Edital; 

 Premissa 2: Na sessão de abertura ocorreu a inversão de fases, ou seja, 

primeiramente foi aberto o envelope de proposta comercial, conforme permite o item 

6.6 do referido instrumento convocatório, ipsis litteris: Com base no Art. 16, do 

Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SESI, será facultado à 

Comissão de Licitações inverter o procedimento, abrindo primeiramente os 

envelopes de N° 02, contendo PROPOSTAS COMERCIAIS, classificando os 

proponentes pela ordem crescente dos menores preços unitários por item, e só 

então abrindo os envelopes de N° 01, contendo os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, iniciando com o do proponente classificado em primeiro lugar, e assim 
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sucessivamente, se necessário. 

 Premissa 3: A Comissão de Licitação não autenticou documentos de habilitação, tão 

somente por que não houve a abertura de envelope de habilitação. Com a inversão de 

fases somente passa para a outra fase após a transcrição de prazo recursal, o qual no 

dia 21 de janeiro ainda não tinha sido aberto. 

 Premissa 4: A sessão de abertura foi suspensa para análise dos documentos de 

proposta comercial, conforme dita o item 6.4 do Edital: “A Comissão de Licitações, 

após o recebimento, abertura, exame da documentação e registro em Ata, poderá 

suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de analisar os 

documentos apresentados, podendo marcar na oportunidade 

data e horário para nova reunião, ocasião em que serão 

proclamados os habilitados e abertos os envelopes 

contendo a proposta comercial”. Para o caso em comento houve a 

inversão das fases, portanto o envelope em sessão de continuidade foi o de 

habilitação. 
 Premissa 4: No dia 31 de janeiro foi publicado Comunicado I, informando as 

participantes da Sessão de Continuidade, isto é possível pois o item 6.4, já destacado 

no premissa 3, diz que: Será marcada nova sessão, na oportunidade da Comissão de 

Licitações. Ou seja, a Comissão quem decide a data e a hora desta sessão de 

continuidade. Neste caso foi agendada data de um dia para o outro, porém, poderia 

ter sido no próprio dia 31 de janeiro, já que o prazo recursal da fase de proposta tinha 

findado na data de 30 de janeiro de 2019, às 18 horas.  Esse prazo que a Recorrente 

reclama, enfatizando que teve um lapso de menos de 24 horas entre a publicação do 

Comunicado I e a publicação da Ata de Continuidade, não merece prosperar tal 

objeção, veja, a publicação do Julgamento de Proposta foi informada por e-mail e o 

aviso do Comunicado I também, seguem os prints destes avisos eletrônicos, o e-mail 

da empresa Recorrente é o: contato@construtoraservicon.com: 

E-mail informando da publicação do Julgamento da Proposta, concendo assim, prazo 

de recurso desta fase: 
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E-mail informando da sessão de continuidade: 

Os dois e-mails foram enviados à Recorrente, além do que, é obrigação dos 

participantes e interessados o acompanhamento de publicações no site, em 

concordância com o item 18.3 do Edital: “As empresas interessadas deverão manter-

se atualizadas de quaisquer alterações e/ou esclarecimentos sobre o edital, através 

da consulta permanente ao site www.fiepr.org.br/licitacao/html, não cabendo ao SESI 

a responsabilidade pela não observância deste dispositivo”. 

 

Ou seja, não é obrigação da Comissão de Licitação o envio de e-mail, mesmo assim, 

como forma de cuidado e zelo da maneira que conduz o processo licitatório, a 

Comissão de Licitação tem o costume de sempre enviar os avisos, mediante o 

endereço de e-mail informado nos envelopes de proposta e habilitação.  

 

 Premissa 5: Após a análise dos documentos de habilitação das 3 primeiras empresas 

classificadas, pois foram abertos somente os envelopes das 3 melhores classificadas, 

o Edital em seu item 6.6 preconiza isso: “(...) iniciando com o do proponente 

classificado em primeiro lugar, e assim sucessivamente, se necessário”. Foi 

detectado que essas 03 proponentes estavam inabilitadas, conforme Ata de Sessão 

Reservada no processo. Desta maneira, foi agendada Sessão de continuidade II, para 



 
 
 

 
JULGAMENTO DE RECURSO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 888/2018 
 

 
 

 

7 / 9

abertura dos envelopes das empresas Duplick e PGC, 4º e 5º lugar na classificação 

de preços.  

 Premissa 6: A sessão de continuidade II ocorreu em 12 de fevereiro, e desta vez a 

recorrente estava presente, foi onde questionou por que não seriam autenticados seus 

documentos para análise. O item 3.4 do instrumento convocatório diz o seguinte: “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 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”.  

Ou seja, explicando: A autenticidade dos documentos da empresa Recorrente, se 

daria na sessão de continuidade do dia 01/02/2019.  

 Premissa 7: Só foi agendada nova sessão de continuidade por que os envelopes só 

podem serem abertos em Reunião pública, não existe nada de errado ou anormal 

neste ato.  E também, esses documentos se tivessem sidos autenticados, valeriam tão 

somente para esta licitação. 

 

As 07 (sete) premissas acima descritas levam os argumentos da Recorrente a cair por 

terra, pois foi comprovado que o Edital em questão foi cumprido, em nenhum momento da 

condução processual a Comissão de Licitações agiu de forma irregular, todos os atos tem 

respaldo no Edital.  

Desta forma, não há que se falar em autenticar e validar os documentos de certidão 

de falências e concordata, atestado de capacidade técnica e balanço patrimonial. 

Porque a recorrente esperou ser inabilitada para somente após apesentar os originais 

para autenticação? Porque não o fez no momento da sessão de continuidade conforme 

destacado na premissa 6? 

 

A Recorrente trouxe em seus argumentos o Acórdão 801/2004, destacando: “(...) visto 

que não considera a possibilidade de servidor da comissão ou nomeado por ela certificar a 

autenticidade de fotocópia apresentada em conjunto com o original, tal interpretação não 

encontra abrigo. Ora, para que servidor possa atestar a autenticidade de cópias de 

documentos devem ser disponibilizados necessariamente seus originais, justamente uma das 

formas de apresentação de documentos prevista no questionado item 4.5 do edital da referida 
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licitação”.  

Esta Autoridade Competente resolveu ler na íntegra o referido Acórdão, e percebeu 

que o conteúdo daquela decisão foi distorcido pela Recorrente, pois o tema discorrido pelos 

relatores representa o seguinte: Um certo edital não previu que as empresas licitantes 

poderiam entregar cópia simples e autenticá-las no momento da sessão pública; somente 

solicitou documento original ou devidamente já autenticado por cartório. Caso totalmente 

distinto do que ocorreu neste processo.  

Transparece que a ideia da Recorrente foi deturpar o Acórdão citado, causando 

confusão no julgador deste Recurso.  

Não merece prosperar o discurso da Recorrente sobre este Acórdão.  

 

Da alegação da Recorrente quanto à proposta dela ser a mais vantajosa, 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” 

isoladamente, sem que haja analise do todo, ou seja, não basta somente o menor preço se 

este não atende aos requisitos do instrumento convocatórios. 

 

Para esclarecer, a empresa Recorrente foi inabilitada em descumprimento ao item 4.4 “c” 

- índices de liquidez, por que não estava assinado por contador responsável.  

Embora os dados para a realização dos cálculos estejam inseridos no Balanço 

patrimonial e demonstração do resultado, a realização do cálculo não é responsabilidade de 

qualquer pessoa, e sim de profissional de notória especialização, devidamente habilitado no 

Conselho Regional de Contabilidade, sendo que não é qualquer leigo que poderia realizar 

esses cálculos, desta maneira não podemos dizer que qualquer leigo poderia editar um projeto 

de engenharia, ou outro qualquer, e executa-lo. Ou qualquer leigo poderia assinar uma 

sentença condenatória mediante leitura e interpretação de uma respectiva lei? Se assim fosse, 

não haveria a necessidade da existência das profissões, nem tão pouco da especialização 

necessária e responsabilidade pelo ato praticado.  

Portanto, os cálculos e a validação jurídica do documento apresentando se dá mediante 
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assinatura de profissional devidamente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade. O 

documento apresentado está assinado somente por representante legal da empresa e 

responsável técnico (engenheiro), os quais não tem conhecimento específico para firmar a 

certidão exigida.  

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 não há embasamento para a habilitação da Recorrente. 

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 Licitações de INABILITAÇÃO 

da empresa ELAINE APARECIDA SIQUEIRA; 

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, 06 de março 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  

Ciente. De acordo. 

Priscila Ranzani Oliva 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Alessandra Teodoro Silvério 
Presidente Suplente da Comissão de 

Licitação 

Caroline Borges 
Comissão de Licitação 

Vanessa Cristina de Siqueira 
Comissão de Licitação 

 


