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Protocolo: 17844/2019 Edital: CP 2.0129/2019 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM LIVE 
MARKETING PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA FIEP 

Critério de 
julgamento 

TÉCNICA E PREÇO 

Abertura: 14 11 2019 

 
 

Recorrente: PROMOVA LIVE MARKETING LTDA 

Recorrida 
TOTI PROMO LTDA 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR 

 

1. 

DA TEMPESTIVIDADE 

 É tempestivo o recurso apresentado pela empresa PROMOVA LIVE MARKETING LTDA no dia 

02 de dezembro de 2019 às 14h33min, por meio eletrônico, contra o julgamento de habilitação 

publicado em 25 de novembro de 2019; 

 Oportunizadas as contrarrazões, o prazo transcorreu em branco.  

2. 

 

DAS RAZÕES RECURSAIS 

A recorrente PROMOVA LIVE MARKETING LTDA, com base no recurso publicado no site do Sistema 

FIEP alega: 

 

1) Que a empresa TOTI PROMO LTDA deixou de cumprir o edital, pois o objeto descrito em seu 

Contrato Social e Cartão CNPJ não demonstraram o atendimento ao objeto da licitação; 

2) Que para que a empresa seja declarada vencedora a mesma deverá cumprir todas as 

exigências do edital dando ênfase nos itens 3.1; 4.2 “c”; 4.5 e 9.1 

3) Que os certames licitatórios devem estar pautados nos Princípios da Legalidade, Probidade 

Administrativa, Isonomia, Eficiência e menciona com ênfase o Princípio da Vinculação ao 

Instrumento Convocatório; 

4) Que sua representante ao analisar os documentos de habilitação da empresa TOTI PROMO 

LTDA observou que o Cartão do CNPJ e o Contrato Social da Recorrida tinham como objetivo 

somente serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, agências de 

viagens, serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente e 

artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente.  

5) Que diante de tais informações constatou que a referida empresa não poderia estar participando 

desta Concorrência Pública, pois o objeto deste processo tem como escopo a contratação de 

empresas especializadas em Live marketing para a prestação de serviços de organização, 

coordenação e execução de ações direcionadas para o público externo e interno, sendo muito 

diferente do que está descrito no contrato social e CNPJ da empresa TOTI PROMO LTDA; 

6) Que não concorda com a resposta da Comissão de Licitação e diligência realizada conforme 

julgamento de habilitação, pois não se trata de ter experiência ou não, mas sim comprovar, que 

além da experiência, a documentação atende à todas as regras do edital; 

7) Que a definição do serviço de Live marketing é o conjunto de ferramentas e atividades que 

utilizam contato, a experiência sensorial e sinestesia para alcançar objetivos estratégicos de 



 
 
 

 
JULGAMENTO DE RECURSO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 2.0129/2019 
 

 
 

 

2 / 7

construção de marca, vendas e fidelização e que conforme o desdobramento do CNAE que é 

idêntico ao objeto descrito no contrato social a empresa está autorizada a prestar legalmente 

somente os serviços de: - Exposição de animais em feiras - Serviço de organização de festas 

familiares - Serviço de organização de festas infantis - Serviço de organização de festas - 

Serviço de organização de formaturas - Serviços de organização, produção e promoção de 

encontros e congressos - Serviços de organização, produção e promoção de eventos, exceto 

culturais e esportivos - Serviços de organização, produção e promoção de feiras e exposições - 

Organização de parque de leilão de gado - Gestão de parque para feiras agropecuárias - 

Serviços de remates rurais - Gestão de show-room. Diferentemente do CNAE de sua empresa 

que contemplam as atividades de: - Marketing de propaganda política - Serviços de marketing 

direto - Serviços de marketing promocional - Serviços de publicidade por mala direta - Atividade 

de publicidade por telefone - Atividades de representantes publicidade e Serviços de 

telemarketing sem comercialização de mercadorias; 

8) Que a diligência realizada pela Comissão deveria ter sido feita na Junta Comercial do Paraná e 

a Receita Federal para se averiguar se houve alguma alteração nos objetos que constam nos 

documentos apresentados em sessão pública; 

9) Que ao verificar o julgamento de habilitação se espantou com a juntada antecipada de 

documentos, ou seja, 07 atestados de capacidade técnica que foram apresentados na 

diligência, porém deveriam somente serem analisados na abertura de envelope 2 (proposta 

técnica); 

10) Que a aceitabilidade dos atestados não foi realizada de forma legal pois, não se deve inserir 

novos documentos que não estavam no envelope 1 (habilitação) e que ESTES ATESTADOS 

SÓ PROVAM QUE ELE EXECUTOU SERVIÇOS PERTINENTES, mas que o seu Contrato 

Social, não o habilita para tal feito, sendo, portanto, ILEGAL, além de estar determinado no 

Instrumento Convocatório no final do item 9.6 que omissões e desentendimentos a exigências 

só serão aceitos se não ferirem os direitos dos demais proponentes, o que por certo está 

diretamente ferindo o Princípio da Isonomia; 

11) Que a Comissão cometeu engano ao habilitar a empresa Toti Promo, pois o SESI/SENAI é 

muito minucioso e exigente quando faz suas contratações e possui uma “cartilha/apresentação” 

intitulada como “orientações” (o qual a recorrente anexou a peça recursal), onde este 

documento apresenta conteúdo de orientação a empresa contratada e que um dos tópicos 

desse documento que discorre sobre o orçamento com terceiros possui a seguinte regra: “Os 

terceiros cotados deverão ter CNAE correspondente ao objeto da contratação. A agência 

deverá encaminhar junto com cada orçamento o cartão do CNPJ para comprovar essa 

regularidade”. Dessa forma expõe que se o Sistema Fiep é rigoroso no que diz respeito a 

contratação de terceiros, por que deixaria de ser quanto ao seu contratado? 

12) Anexa junto ao recurso e-mails encaminhados por colaboradora do Sistema Fiep onde a mesma 

informa lista de CNAES que são contratados com frequência e que tal regra deve ser levada em 

consideração implicando diretamente na inabilitação da empresa TOTI PROMO LTDA; 

13) Cita o Acórdão TCU 642/2014 que trata de representação sobre eventuais irregularidades em 

procedimento licitatório e que o objeto social da empresa delineado no contrato social comprova 

não apenas o exercício da atividade empresarial, mas também que a empresa o faz de forma 

regular; 
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14) Que obedecer à todas as regras de um certame licitatório, chama-se Vinculação ao Instrumento 

Convocatório e que a falta de cumprimento da descrição exigida no edital representa afronta 

aos princípios licitatórios; 

15) Que a decisão da Comissão não está de acordo com preceitos legais e constitucionais, citando 

o artigo 37, XXI, da Constituição Federal, que diz que as condições exigidas em licitação serão 

exclusivamente aquelas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações; 

16) Requer que a empresa TOTI PROMO LTDA seja inabilitada. 

3. 

 

PARA INFORMAÇÃO: 
 

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 alega que a recorrida deixou de cumprir as exigências previstas nos itens 3.1; 4.2 “c”; 

4.5 e 9.1: 

 

3.1 Poderão participar deste certame, as empresas do ramo pertinente ao 

objeto e que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus 

anexos. 

 

4.2 A proponente deverá apresentar, neste envelope, os documentos abaixo 

citados: (...) 

c) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, 

contemplando atividades econômicas relacionadas ao objeto da licitação; 

 

4.5 A empresa que não apresentar a documentação exigida neste Edital e que 

não atender as condições previstas no item 4 do Preâmbulo do Edital e do item 

2 do Anexo II será considerada inabilitada como proponente. 

 

9.1 Será considerada vencedora a proposta que atender às exigências deste 

edital e atender ao critério de julgamento estipulado no ANEXO II.  

 

Vejamos que o edital determina que empresas do ramo pertinente ao objeto da licitação 

poderão participar do referido processo licitatório. Conforme explicado no julgamento de habilitação, a 
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Comissão de Licitação realizou a verificação de todos os documentos apresentados pela proponente e 

também analisou o questionamento apresentado pela Recorrente e sobre o tema encontrou diversos 

entendimentos do Tribunal de Contas da União e doutrinários indicando que a análise apenas do CNAE 

e do objeto social não é suficiente para excluir, de pronto, uma empresa de um processo licitatório. 

 

A compatibilidade entre o ramo de atividade da empresa e o objeto do contrato 

administrativo não pode ser interpretada de forma restritiva. A preocupação 

deve ser no sentido de evitar que empresas sem nenhum conhecimento técnico 

sobre o objeto da licitação venham a participar do certame e, eventualmente, 

lograrem-se contratadas incapazes de realizar a prestação contratual 

devidamente.  

Porém, a falta de previsão expressa no contrato social da atividade objeto da 

contratação não pode excluir a empresa de pronto, uma vez que a simples 

‘existência de harmonia entre o objeto licitado e o constante como fim social da 

sociedade a credencia para figurar na posição de contratada do Poder Público, 

ainda que o ato constitutivo não preveja textualmente a atividade relativa ao 

objeto. (JUNKES, Rodrigo Vissotto. As licitações públicas e novo direito 

societário. ILC. N. 119, jan. 2004) 

 

Neste sentido, com o intuito de verificar a compatibilidade com o objeto da licitação foi solicitado a 

recorrida a apresentação de Atestado de Capacidade técnica onde a mesma apresentou e comprovou 

que presta serviços relacionados com o objeto da Licitação. Vejamos que a alegação da Recorrente em 

que a empresa TOTI PROMO LTDA não cumpriu com as exigências previstas em Instrumento 

Convocatório citando os itens 4.2, 4.5 e 9.1 não são cabíveis uma vez que, em momento algum a 

empresa deixou de apresentar qualquer documento exigido para condições de habilitação, e que a 

diligência realizada pela Comissão de Licitação comprovou total atendimento previsto ao item 3.1. 

A Recorrente alega não concordar com a diligência realizada pela Comissão de Licitação pois, a 

questão não se trata de possuir experiência ou não, mas sim comprovar que a documentação atende à 

todas as regras do edital. Observa-se que a Comissão de Licitação nada mais fez do que confirmar a 

compatibilidade do objeto da Recorrida com o Instrumento convocatório e que tal ato nada mais é do 

que verificar o pleno atendimento da documentação apresentada. A seguir pode-se verificar que TCU já 

possui entendimento pacificado a respeito deste tema, de acordo com o Acórdão nº 42/2014: 

 

Considerando que diante do decidido no precedente Acórdão 1.203/2011 – 

Plenário, segundo o qual o CNAE não deveria, sozinho, constituir motivo para a 

inabilitação em processo licitatório, havendo outros meios de comprovação da 

compatibilidade do ramo de atuação da empresa com o objeto da licitação, a 

exemplo o contrato social, o Relator determinou a realização de diligência ao 

Senac/MG, com vistas à obtenção de cópia do contrato social da licitante 

vencedora da licitação, bem assim, objetivando o envio de outras 

informações(..) 

 

Dessa forma, não cabe a argumentação da recorrente de que a diligência deveria ter sido 
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realizada na Junta Comercial do Paraná e a Receita Federal para verificação de alteração nos objetos 

que constam nos documentos pois, conforme já evidenciado anteriormente os objetos constantes do 

cartão CNPJ e Contrato social não são suficientes para inabilitação de uma empresa e muito pelo 

contrário, praticar tal ato fere princípios norteadores da licitação, conforme é explicado no Acórdão 

1.203/2011: 

 

Ocorreu, entretanto, que a empresa Dantas foi impedida de participar apenas 

porque seu cadastro na Receita Federal do Brasil apontava atividade não 

exatamente igual à atividade licitada, embora haja grande proximidade entre 

ambas, sendo certo tratar-se de transportes de pessoas e cargas (fl. 232). 

Impedir que uma empresa participasse do certame com base nesse detalhe 

cadastral é levar a norma extravagante a limites muito além do necessário e 

diminuir a competitividade do certame, o que configura irregularidade 

grave. (...) 

 

Quando a Recorrente menciona que se espantou com a juntada antecipada de documentos 

(Atestados de capacidade técnica solicitados em diligência) e que a aceitabilidade destes não foi 

realizada de forma legal pois, deveriam estar inseridos no envelope 2 de proposta técnica, e ainda que 

tais documentos só comprovam que a empresa executou serviços pertinentes, observa-se que a 

mesma entendeu que a empresa prestou serviços compatíveis com o objeto da licitação, motivo pelo 

qual gerou dúvida quanto a habilitação da recorrida. Também é importante ressaltar que estes 

documentos foram solicitados com o intuito de complementar informação e não para a finalidade de 

pontuação técnica, ou seja, para o julgamento de habilitação da recorrida a análise simples do Cartão 

CNPJ e Contrato social não foi suficiente sendo necessário o envio das informações para 

esclarecimento da dúvida.  

Dessa forma, fica claro que a solicitação da documentação para apresentação dos Atestados não 

foi com o intuito de sanear falhas de não apresentação de documentos pela empresa recorrida e, 

portanto, não há o que se falar em juntada de documentos, pois a Comissão agiu conforme previsto no 

item 9.2 e 19.6 do edital. 

 

9.2 A Comissão de Licitações do SESI/SENAI, a qualquer tempo e a seu 

critério, poderá efetuar diligências, solicitando das proponentes, 

esclarecimentos e/ou informações complementares, apresentação de portfolios, 

prospectos, amostras, etc., dos serviços cotado(s) para melhor avaliação ou 

teste, antes da definição do julgamento deste certame. 

 

19.6 É facultado, a Comissão de Licitações do SESI/SENAI 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. 

 

A Recorrente menciona que a Recorrida está autorizada legalmente a prestar somente os serviços 
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descritos em seu Cartão CNPJ e Contrato Social que não são idênticos ao objeto da licitação, porém é 

importante deixar claro que não há qualquer previsão legal expressa de que as empresas só possam 

executar serviços expressos exatamente em seus documentos.  

 

Nesse ponto, é preciso esclarecer que as sociedades empresariais não estão 

adstritas a somente executar as atividades expressamente previstas em seu ato 

constitutivo. Isso porque, no ordenamento pátrio não vigora o princípio da 

especialidade da pessoa jurídica, não sendo essa limitada a desenvolver as 

atividades estritamente descritas em seu contrato social. O que não se admite é 

que a empresa se utilize dessa margem de liberdade para desempenhar 

atividade vedada ou exclusiva de determinada categoria profissional (Por 

exemplo, atividades que dependam de inscrição na OAB). Todavia, a 

recomendação é de que haja ao menos compatibilidade do objeto social da 

empresa com o objeto licitado. (JML BLOG. Habilitação Jurídica: O Contrato 

Social da Empresa Deve Conter Atividade Relacionada ao objeto da Licitação?) 

 

Quanto aos argumentos mencionados pela recorrente a respeito das exigências estabelecidas 

para contratações realizadas pelo Sistema Fiep, importante deixar claro que as orientações sobre os 

CNAES estabelecidos no documento Cartão CNPJ serem compatíveis com o objeto do serviço 

executado, são encaminhadas somente às empresas contratadas e que tais orientações são enviadas 

com o intuito de evitar problemas futuros quanto a questões fiscais aplicadas a cada município, pois de 

acordo com algumas localidades existem regras de que o documento fiscal emitido deverá contemplar o 

código de serviço convergente ao objeto.  

Todavia, é importante deixar claro que neste momento em fase de habilitação do referido processo 

esta Autoridade com base nos entendimentos do TCU já mencionados neste julgamento de recurso 

entende que não há pressuposto para que esta situação implique na inabilitação da empresa TOTI 

PROMO LTDA., porém caso esta sagre-se como uma das vencedoras do certame a referida 

empresa e as suas subcontratadas deverão se adequar quanto a regra fiscal aplicada nos 

Municípios, para a prestação dos serviços. 

No que diz respeito a regularidade do cadastro, a empresa deve sim manter seu objeto social e 

CNAE atualizado, porém o TCU possui entendimento de que não há previsão legal para impedimento de 

participação de uma empresa, conforme expresso no Acórdão 1203/2011: 

 

Entendemos que o cadastro de atividades na Receita Federal do Brasil não é 

motivo suficiente para impedir a participação da empresa, ainda mais que tal 

cadastro não era totalmente discrepante do objeto do certame. É certo que 

esse cadastro é uma imposição legal e deve estar atualizado, porém em 

nenhum momento há previsão legal de impedir uma empresa de participar 

em virtude de uma discrepância desse cadastro. (...) 

 

Dessa forma, a decisão de habilitação da empresa está em conformidade com os Princípios 

norteadores da Licitação e com todas as condições estabelecidas no Instrumento Convocatório. 
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Por fim, após análise do recurso apresentado pela Recorrente e análise de todas as razões 

apresentadas, esta Autoridade Competente entende que não há embasamento legal para rever suas 

decisões e inabilitar a empresa TOTI PROMO LTDA, mantendo assim, o posicionamento e julgamento 

publicado. 

 

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 HABILITAÇÃO da 

empresa TOTI PROMO LTDA; 

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, 18 de dezembro de 2019. 

 
CARLOS ALBERTO NALEVAIKO  

GERENTE CORPORATIVO DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO 
 
 

MANUEL EMILIO RODRIGUES 
GERENTE EXECUTIVO DESENVOLVIMENTO, SUPRIMENTOS E ENGENHARIA 

 

 

 

Ciente. De acordo. 

Alessandra Teodoro Silvério 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Ana Claudia da Silva Hadas 
Coordenadora de Compras 

Renato Gomes Pierote 
Comissão de Licitação 

Tatiana Paula do Monte Martinez 
Comissão de Licitação 

 


