
14444/2018 Edital: SENAI PONTA GROSSA Protocolo: 

LOCAÇAO DE ESPAÇO FÍSICO INTERNO PARA A INSTALAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DE CANTINA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DO SENAI 
PONTA GROSSA 

Objeto: 

Critério de 
julgamento  MAIOR PREÇO 

Abertura: 24 08 2018 

JULGAMENTO DE RECURSO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 624/2018 

Recorrente: VANY MARIA DA SILVA LACERDA ME 

Contrarrazoante: Não houve 

Recorrida: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR 

1. 

DA TEMPESTIVIDADE 

apresentado pela empresa VANY MARIA DA SILVA LACERDA ME no 

2018 as 17h4Omin, meio eletrônico, contra inabilitação julgada na sessão 

Ata de Abertura publidada em 24 de agosto de 2018; 

• 

É tempestivo o recurso 

dia 29 de agosto de 

parte integrante da 

Não houveram contrarrazões. 

 

DAS RAZÕES RECURSAIS 

DA SILVA LACERDA ME com base no julgamento da fase de habilitação da 

de Abertura publicado no site do Sistema FIEP, alega que: 

4.2 alínea "e" do Preâmbulo venho comprovara autenticidade do seguinte 

NEGATIVA MUNICIPAL. 	Solicitamos este documento junto ao 

depois de solicitado ao setor responsável da Prefeitura de Quatro 

CND Municipal através de e-mail oficial...". Pede-se deferimento. 

, 

A recorrente VANY MARIA 

sessão, parte integrante da Ata 

1) 	...Atendendo o item 

documento: CERTIDÃO 

escritório de contabilidade, 

Barras o mesmo enviou 

 

DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS 

Não houveram manifestação Conirarrazoante 

 

PARA INFORMAÇÃO: 

que o Tribunal de Contas da União tem jurisprudência consolidada no 

Autônomos não se submetem às regras da Lei n° 8.666/93, posto que 

Pública, tal como delimita seu artigo 1°. 

De pronto cumpre informar 

sentido que os Serviços Sociais 

não integram a Administração 
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Sistema   FIEP 
SESI 

Fiep  SENA 
EL  

JULGAMENTO DE RECURSO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 624/2018 

Ainda, a jurisprudência da Corte de Contas reconhece a plena autonomia dos Conselhos Nacionais 

dos Serviços Sociais Autônomos para editarei].) 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 

Principios 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. 2° 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 toda a razão recursal apresentadas. 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSO 

1. Sobre a autenticidade do documento apresentado pela recorrente VANY MARIA DA SILVA 

LACERDA ME a Comissão de Licitação fez em caráter diligencia consulta à Prefeitura Municipal de 

Quatro Barras o que ,pode confirmar autenticidade no documento apresentado pela recorrente, 

revertendo assim, sua decisão de inabilitação e resultando então a recorrente VANY MARIA DA SILVA 
LACERDA ME habilitada. 

18.6 É facultado, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP ou à Autoridade 

Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar do ato da sessão pública. 

Importante mencionar que os documentos e as informações posteriores não podem corresponder a 

informações inéditas no certame, devendo se restringir a esclarecer e a complementar as informações 

que já foram apresentadas tempestivamente pelo proponente. 

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise do recurso conhece das 

4. 
	razões recursais, eis que tempestivos, e no mérito os julga: 

1) PROCEDENTE, retificando a decisão da Comissão de Licitações, quanto à inabilitação da 

empresa VANY MARIA DA SILVA LACERDA ME, resultando assim, a recorrente VANY 
MARIA DA SILVA LACERDA ME habilitada. 
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GERENTE CORPORATIVO DE 
	

NTOS E ABASTECIMENTO 

Ciente. De acordo. 

Luciano de flÇ.s Trindade 
Comiss 	Licitação 	 Coordenação 

z Pa r  
- 	 onsumo e Serviços 

I 
I - 

ga 
L itação 

Nádia J 
Presidente da 

s Santos 
ão-de Licitação 

Clausa Man 
Comissão de 

Sistema  NEP  SEM 

Fiep 	 

JULGAMENTO DE RECURSO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 624/2018 

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; 

DIVULGUE-SE para fins de direito. 

Curitiba, 10 de sete 

CARLOS AL 	 EVAIKO 
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