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Protocolo: 11198/17 Edital: 940/2017 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS 

Critério de 
julgamento 

Menor preço por LOTE 

Abertura: 21 12 2017 

 
 

Recorrente: EUAX CONSULTORIA EM PROJETOS E PROCESSOS LTDA 

Recorrida: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1.  

 

DA TEMPESTIVIDADE 

É tempestivo o recurso apresentado pela empresa EUAX CONSULTORIA EM PROJETOS E 

PROCESSOS LTDA no dia 12 de março de 2018 as 17h20min, meio físico, contra o julgamento de 

habilitação publicado no site do Sistema FIEP em 05 de março de 2018. 

Oportunizadas as contrarrazões, a proponente G&R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, apresentou 

em data de 17 de março de 2018, por meio digital às 20h05min. 

2.  

 

DAS RAZÕES RECURSAIS 

Insurge-se a Recorrente acerca da decisão desta Comissão de Licitações, a qual, em seu julgamento de 

habilitação publicado em data de 05/03/2018, a inabilitou, tendo vista a apresentação das documentações 

de FGTS e Certidão Negativa de Falência no CNPJ de sua matriz, visto que estava participando com sua 

filial. 

Diante disso, afirma que em nenhum de seus CNPJ’s possui qualquer pedido de Falência ou Concordata 

bem como qualquer dívida no âmbito do FGTS. 

No que se refere a Certidão de Falência, esta entende que, tal documento é comum à filial e à matriz, 

citando para isso, páginas de internet oriundas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e 

Portal de Compras do Governo Federal, as quais citam que há documentos comuns à matriz e filial: “(...) 

Certidão Negativa de Falência”. Ainda, com intuito de reafirmar o entendimento, junta em suas razões, 

Acórdão 3056/2008 no qual resta exposto que não se pode diferenciar matriz de filial, no momento em que 

não são pessoas jurídicas diferentes, mas que apenas possuem estabelecimentos diversos, concluindo a 

Recorrente, que dessa forma a documentação apresentada pela sua matriz sana a solicitação do Edital. 

Pertinente a Certidão de FGTS, informa a Recorrente, que recolhe seus tributos de forma centralizada, 

visto que seus funcionários encontram-se registrados no CNPJ da matriz, todavia, além disso, aduz que 

uma simples diligencia teria sanado qualquer dúvida acerca da sua Certidão FGTS. 

Por fim, solicita a reforma da decisão no sentido de habilita-la, aproveitando esta oportunidade para 

apresentar sua Certidão FGTS e Certidão Negativa de Falência e Concordata no CNPJ de sua filial. 

3.  

 

DAS CONTRARRAZÕES 

Oportunizado prazo para contrarrazões, a proponente G&R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA afirma 

que a Recorrente no dia da abertura da sessão pública, apresentou documentação de habilitação de forma 

incompleta, e em razão disso, não poderia estar apresentado estes documentos neste momento, ferindo o 
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art. 43, §3º da Lei 8.666/93, a qual veda a inclusão posterior de documentação que deveria constar 

originariamente na proposta. Menciona ainda os itens 4.5 e 4.6 do Edital, os quais expressam que os 

documentos solicitados no item 4, devem ser apresentados da unidade proponente que irá prestar o serviço, 

exceto no que se refere à alínea ‘d’ do item 4.5, no caso, Certidão conjunta Federal. 

Por fim, solicita que seja mantida a decisão desta Comissão, no sentido da inabilitação da Recorrente. 

4.  

 

DO RELATÓRIO 

Á princípio, importante mencionar que a Recorrente, participa do presente processo licitatório com sua Filial 

(com sede em Curitiba/PR), como demonstram os documentos: CNPJ, Certidão Negativa Estadual, 

Certidão Negativa Municipal e Declaração. 

 

a) Apresentação de Certidão FGTS emitida no CNPJ da matriz 

No que se refere a Certidão FGTS, aduz a Recorrente que recolhe seus tributos de forma centralizada, 

visto que seus funcionários são registrados em sua matriz, não havendo motivos para emitir a Certidão no 

CNPJ da filial, pois sequer existem funcionários registrados. Alega que, a Comissão deveria ter realizado 

“simples diligencia” a fim de verificar a regularidade da Certidão FGTS no CNPJ da sua filial. Todavia, 

importante mencionar, que a diligencia possui o objetivo de complementar informações constantes no 

documento, não cabível no presente caso, pois se assim fosse, a Comissão estaria emitindo novo 

documento e juntando ao processo, ferindo uma série de princípios norteadores do procedimento 

licitatório, ao passo que o documento deveria ao menos constar no envelope da Recorrente. Vejamos o 

item 18.6 do Edital: 

 

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. 

Portanto, no que se refere a Certidão FGTS esta Comissão decide pela manutenção de sua decisão em 

não acatar o documento novo apresentado. 

 

b) Apresentação de Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida no CNPJ da matriz 

Informa a Recorrente, a respeito da Certidão de Falência, que há o entendimento de que se trata de um 

documento comum à matriz e filial, e que por este motivo apresentou esta Certidão no CNPJ pertencente à 

matriz e não à filial. No intuito de fundamentar seu argumento, trouxe uma explanação realizada na página 

da internet do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, onde este órgão menciona, dentre 

outros documentos, que a Certidão de Falência é documento comum à matriz e filial. Ainda, menciona 

julgado do TCU onde restam definidos os conceitos de matriz e filial, mencionando que são pessoas 

jurídicas não distintas, todavia, com estabelecimentos distintos, e dessa forma, a Certidão Negativa de 

Falência expedida pela matriz, supre a necessidade de apresentação da Certidão no CNPJ da filial, por 

serem a mesma pessoa jurídica. 
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Pois bem, veja que o Edital é claro quando menciona o seguinte: 

 

4.5 Os documentos de que trata o item 4 devem ser da unidade da proponente, 

que efetivamente realizará o objeto do edital, seja sua matriz ou filial, exceto no 

que respeita ao documento descrito no item “d”.  

 

Dessa forma, a proponente que deseja participar do certame, seja com sua filial ou sua matriz, deve 

atentar-se às documentações, para que as apresente referente à sede que irá prestar os serviços, neste 

caso, a filial, e não foi o que houve. 

Em que pese as definições de matriz e filial, nos deparamos com a afronta ao Princípio da Legalidade e 

Vinculação ao Instrumento Convocatório, na medida em que a proponente, deixou de apresentar 

documentação exigida no Edital, limitando-se a apresentar parte da documentação pertencente à sua outra 

sede, no caso a matriz, a qual, pelo que se depreende da documentação apresentada no certame, não irá 

prestar os serviços. 

Ainda, nos fazendo valer do julgado pela Recorrente trazido (Acórdão nº 3056/2008), percebemos a 

seguinte orientação do ministro relator: 

 

“(...) Deste modo, para fins licitatórios, os documentos de habilitação de 

licitante devem ser apresentados em nome da matriz ou da filial, não sendo 

permitido apresentar parte em nome da matriz e parte em nome da filial” 

 

Sendo assim, a Recorrente, já que participando com sua filial, deveria ter apresentado toda a 

documentação relativa à sua filial, pois não há como aceitar que as documentações sejam apresentadas de 

forma diversa, visto que afrontam o Edital e ainda, o entendimento do TCU. 

Ademais, verifica-se que esse argumento encontra respaldo em demais tribunais, veja: 

 

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. INABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE 

FALÊNCIA E CONCORDATA DA FILIAL PARTICIPANTE DO CERTAME. 

LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTATIVO. 

1. A apresentação, em procedimento licitatório, para fins de demonstrar a 

qualificação econômico-financeira, de certidão negativa de falência ou 

concordata expedida em nome apenas da matriz não é suficiente para fins de 

habilitação de sua filial participante da licitação. 

2. Agravo de instrumento da Impetrada (MJB) provido para desconstituir a 

decisão agravada. Processo AG 45979 MT 2007.01.00.045979-2 Orgão Julgador 

QUINTA TURMA Publicação 21/05/2008 e-DJF1 p.216 Julgamento 12 de Março 

de 2008 Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE DEUS” 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR 

INDEFERIDA NA AÇÃO MANDAMENTAL - DESCUMPRIMENTO DO EDITAL - 

NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E 
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CONCORDATAS EM NOME DA FILIAL - AGRAVO IMPROVIDO. 

Não há ilegalidade no indeferimento de pedido liminar formado em Mandado de 

Segurança quando não atendida exigência prevista em edital de licitação. (AI 

73370/2011, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 22/11/2011, Publicado no DJE 05/12/2011)”  

 

Dessa forma, e diante da jurisprudência acostada, conclui-se que não há a possibilidade de habilitar a 

Recorrente, tendo ela apresentado documento pertencente à matriz, sendo que a participação no 

procedimento foi pela filial. Segundo as lições de Marçal Justen Filho:  

 

“Segundo entendimento pacífico, o principal estabelecimento pode ser distinto 

do local do domicílio. Depois, porque a regra geral é a execução processar-se 

no foro do domicílio do executado. Mas regras especiais podem conduzir a 

situação diversa. É claro que a Lei não se preocupa exclusivamente com 

processos que tramitem no foro onde o interessado tenha domicílio. Não 

possuirá qualificação econômico-financeira o devedor falido – mesmo que a 

falência tramite em foro distinto daquele onde tenha seu domicílio. Idêntico 

raciocínio se aplica a processos de execução. Isso não significa necessidade 

de apresentar certidões negativas de todas as comarcas possíveis e 

imagináveis. O interessado tem dever de apresentar as certidões negativas do 

foro de seu domicílio. Mas, se existirem processos em outros foros, o 

interessado ou comprovará que isso não afeta sua idoneidade ou será 

inabilitado. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos - 

Edição 2016, p. 760)” 

 

Por fim, cumpre acrescentar que a Recorrente, em sua peça Recursal, apresentou duas documentações: 

Certidão FGTS e Certidão Negativa de Falência e Concordata, ambas expedidas no CNPJ da filial, com 

intuito de incluirmos ao processo com forma de comprovação de habilitação completa da filial. Todavia, em 

que pese as documentações terem sido apresentadas, não há que se falar em habilitá-la, até mesmo pela 

afronta à Lei de Licitações que veda a inclusão posterior de documento, pela licitante, que deveria constar 

incialmente em sua proposta. 

Sendo assim, esta Comissão mantém a decisão no tocante a inabilitação da Recorrente em virtude da não 

apresentação da Certidão Negativa de Falência em Concordata expedida na sede da proponente 

participante, em desconformidade com o item 4.2 ‘i’ do preambulo do Edital e pela não apresentação da 

Certidão FGTS, em desconformidade com o item 4.2 ‘h’ do preambulo do Edital. 

4.  

 

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta Autoridade Competente para análise do recurso conhece das razões 

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

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

empresa EUAX CONSULTORIA EM PROJETOS E PROCESSOS LTDA, sob o argumento de 

afronta ao item 4.2 alínea ‘i’  e ‘h’ do Edital. 

2) Determino que a Comissão de Licitações publique ato formal contendo as decisões tomadas neste 
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julgamento de recurso. Após, proceda-se com as demais fases do processo; 

3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 

Curitiba, 28 de março de 2018. 

 
 

MANUEL EMILIO RODRIGUES 

GERENTE EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO GESTÃO E ENGENHARIA 

 

IRINEU ROVEDA JUNIOR 

SUPERINTENDENTE DE ÁREAS CORPORATIVAS DO SISTEMA FIEP 

 

EDSON LUIZ CAMPAGNOLO 

DIRETOR REGIONAL DO SESI/ PRESIDENTE DO SISTEMA FIEP 

 

Ciente. De acordo. 

 

Araune Cordeiro de Abreu Duarte da Silva 

Presidente da Comissão de Licitação /  
Coordenação de Compras de Engenharia e Investimentos 

Caroline Borges 

Comissão de Licitação 

 
Fabricio Daniel Nichele 

Comissão de Licitação 

 
Priscila Ranzani Oliva 

Comissão de Licitação 

 


