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Protocolo: 19447/2019 Edital: CP 2.0212/2019 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONDUÇÃO DE 
PROCESSO DE OUTPLACEMENT INDIVIDUAL E COLETIVO 

Critério de 
julgamento 

TÉCNICA E PREÇO 

Abertura: 10 12 2019 

 
 

Recorrente: A.R. BUREK KOCALECHUCKI DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL- ME 

Contrarrazoante: CORTELLETI SERVIÇOS LTDA 

Recorrida COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR 

 

1. 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

 É tempestivo o recurso apresentado pela empresa A.R. BUREK KOCALECHUCKI 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL- ME no dia 13 de dezembro de 2019 às 13h56min, por 

meio eletrônico, contra o julgamento de habilitação em sessão pública de abertura em 10 de 

dezembro de 2019; 

 Oportunizadas as contrarrazões, a empresa CORTELLETI SERVIÇOS LTDA apresentou, em 

meio eletrônico, tempestivamente no dia 18 de dezembro de 2019 às 16h27min. 

2. 

DAS RAZÕES RECURSAIS 

 

A recorrente A.R. BUREK KOCALECHUCKI DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL- ME, com base no 

recurso publicado no site do Sistema FIEP alega: 

 

1) Que apresentou a Certidão Negativa Estadual com vencimento em 14/05/2019, pois pelo fato de 

estar participando pela primeira vez em um certame licitatório entendeu que o a certidão estava 

na vigência do ano de 2019; 

2) Que se confundiu e inseriu no envelope nº 3 a Declaração de ciência sobre Leis Anticorrupção e 

que solicitou a Comissão de Licitação a abertura do envelope nº 3 para comprovar a entrega do 

referido documento, o qual foi negado. 

3) Que se sentiu prejudicada, pois após o início da sessão a representante da empresa DE 

BERNET ENTSHEV HUMAN CAPITAL LTDA comunicou a Comissão de Licitação que 

esqueceu de juntar ao envelope o pen drive, que é requisito complementar dos documentos de 

Proposta Técnica, onde a Comissão permitiu a abertura do envelope 2 e a inserção do mesmo. 

Ainda, a recorrente menciona o seguinte trecho do edital: “ 3. CONDIÇÕES GERAIS DE 

PARTICIPAÇÃO. 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. 3.2 No 

dia da sessão de abertura, NÃO DEVENDO SER INSERIDOS EM NENHUM DOS 

ENVELOPES; 

4) Que sobre a Certidão negativa de falência entendeu que caberia o item 4.2 do preâmbulo do 

edital e que ainda, apresentou declaração como pessoa física do proprietário da empresa, para 

que a Comissão entendesse que se houvesse algum débito da empresa, o mesmo constaria na 
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Certidão de Pessoa Física, bem como, as Certidões de Tributos Estadual e Municipal e que 

nestes documentos não foram constatados débitos. Ainda, a recorrente expõe que entendeu 

que na hipótese da emissão de Certidões emitidas para CPF (Pessoa física) estas abrangem 

inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e 

“c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Porém, no mesmo dia 

da abertura do certame após a empresa ter sido declarada inabilitada a recorrente solicitou ao 

órgão responsável a emissão da Certidão negativa de falência expedida na cidade sede da 

empresa, a qual foi juntada a este recurso; 

5) Que se sentiu lesada, pois no momento da abertura do certame foram realizados 

questionamentos pelas licitantes a respeito da empresa CORTELLETI SERVIÇOS LTDA, pois 

em várias certidões fiscais, não apresenta a razão social completa, sem o “ME” e que ainda o 

objeto principal da empresa gerou dúvidas e não correspondia com o objeto da licitação, 

estando em desacordo com o item 3.1 do preâmbulo do edital e 4.2 “c”. 

6) Que as atividades da empresa CORTELLETI SERVIÇOS LTDA são relacionadas a preparação 

de apoio administrativo e serviços de escritório e que a empresa informa em seus documentos o 

e-mail de contato @CONTABILIZEI.COM.BR, o qual configura que suas atividades são 

relacionadas à contabilidade. Dessa forma, a mesma não poderia participar do referido certame. 

7) Por fim, a recorrente requer que a decisão de sua inabilitação seja revertida pois, o formalismo 

não pode ser exacerbado, a fim de prejudicar o interesse público, devendo ser observado, 

também, o princípio da razoabilidade. Ainda, solicita que a Comissão exerça seu dever de 

diligência, buscando nos demais documentos apresentados pela recorrente a confirmação de 

que a mesma não está em situação irregular. 

3. 

DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS 

 

A contrarrazoante CORTELLETI SERVIÇOS LTDA, com base no recurso publicado no site do Sistema 

FIEP alega: 

1) Que o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório não implica em “formalismo 

exacerbado”, mas sim na garantia de que as regras sejam aplicadas a todos os licitantes; 

2) Que o Instrumento Convocatório é claro quando exige que todas as proponentes apresentem os 

requisitos solicitados no item 4.2 do preâmbulo e que a recorrente deixou de apresentar três 

destes documentos, não restando dúvidas quanto a correta decisão de sua inabilitação; 

3) Que a recorrente apresentou Certidão Negativa Estadual vencida devido a desconhecimento a 

respeito do prazo, porém o item 4.3 do preâmbulo prevê que as certidões devem estar dentro 

do prazo de validade de 60 dias; 

4) Que a Comissão de Licitação só poderia realizar abertura dos demais envelopes após o 

encerramento da fase de Habilitação e que se realizada a abertura de outro envelope neste 

momento, estaria ofendendo os Princípios Licitatórios, especialmente o da legalidade; 

5) Que a solicitação da aceitabilidade da Certidão de falência emitida pelo Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal está em desencontro com o exigido no item 4.2 “j” e revela o desconhecimento 

da recorrente, e que ainda, as demais Certidões negativas não suprem a falta do referido 

documento e que a solicitação de diligência perante o Tribunal de Justiça do Paraná seria 

caracterizada como inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
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originalmente; 

6) Que o fato de sua razão social não estar completa nas Certidões foi analisado pela Comissão 

onde a mesma constatou que todos os documentos e dados da empresa são os mesmos e que 

a mesma demonstrou sua regularidade fiscal e trabalhista, atendendo aos requisitos de 

habilitação; 

7) Que o objeto social de sua empresa não possui qualquer discrepância com o objeto da licitação, 

pois é evidente que a condução de processo de outplacement está relacionado no conceito de 

serviço especializado de apoio administrativo e que a previsão do item 3.1 é clara quando 

menciona a autorização da participação de empresas do ramo pertinente ao objeto não 

necessitando ser idêntico ao objeto da licitação;  

8) Que o Tribunal de Contas possui entendimento de que a ausência de previsão exata do objeto 

da licitação no contrato social da empresa não justifica a inabilitação, pois a capacidade técnica 

é aferida através de outros documentos; 

9) Que o e-mail suporte@contabilizei.com.br pertence ao escritório de contabilidade que 

representa sua empresa e que seu endereço de e-mail é lewarpro@lewarpro.com.br, o qual 

inclusive foi informado para recebimento das informações relativas ao certame; 

10) Requer que o recurso seja julgamento improcedente mantendo a decisão de inabilitação da 

recorrente. 

4. 

 

PARA INFORMAÇÃO: 
 

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 E CONTRARRAZÕES 

 

A Recorrente foi inabilitada, devido as seguintes irregularidades: 

 Apresentou certidão negativa de falência emitida por Tribunal de Justiça do Distrito Federal em 

desacordo com o item 4.2 “j”:  

  

j) Certidão negativa de pedidos de falência da empresa, expedida por 



 
 
 

 
JULGAMENTO DE RECURSO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 2.0212/2019 
 

 
 

 

4 / 7

distribuidor judicial localizado na Cidade sede da empresa proponente, 

com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias corridos da data de 

apresentação, incluído o dia da emissão da Certidão (Grifo nosso). (...) 

 

 Apresentou Certidão Negativa Estadual solicitada no item 4.2 “c”, vencida em 14/03/2019, em 

desacordo com o item 4.3:  

 

e) Certidão Negativa Estadual. Caso a proponente seja inscrita na Fazenda 

Estadual, esta deverá contemplar também o ICMS; 

 

4.3 As Certidões apresentadas deverão estar em condições de 

aceitabilidade quanto ao “prazo de validade”. Caso as validades das 

Certidões não estejam expressas, será considerado o prazo de validade de 

60 (sessenta) dias corridos, incluído o dia da emissão da Certidão. (Grifo 

nosso) (...)  

 

 Deixou de apresentar declaração exigida no item 4.2 “o” do preâmbulo do edital: 

 

o) Declaração subscrita pelo representante legal da licitante afirmando, sob as 

penas da lei, que a empresa “TEM CIÊNCIA SOBRE LEIS 

ANTICORRUPÇÃO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E CÓDIGO DE 

CONDUTA DO SISTEMA FIEP”, conforme modelo constante do ANEXO VII; 

 

Primeiramente é importante mencionar que o edital é claro quanto às suas exigências e ainda, 

para que se evite qualquer suposição foi disponibilizado prazo para apresentação de pedidos de 

esclarecimentos conforme estabelecido no item 5 do Anexo II do edital. Dessa forma, a alegação da 

recorrente de que possuía desconhecimento das regras por se tratar de primeira participação em 

certame licitatório não possui cabimento, uma vez que a mesma poderia ter encaminhado junto a 

Comissão solicitação de esclarecimento de suas dúvidas. Ora, a alegação de desconhecimento não 

pode ser motivação para que a Comissão aceite irregularidades na documentação da proponente, pois 

tal aceitabilidade estaria ferindo principalmente o Princípio da Isonomia e Vinculação ao Instrumento 

Convocatório.  

Quando a Recorrente menciona que se sentiu prejudicada pois, a Comissão negou seu pedido de 

retirada do documento do envelope nº 3 do documento “Declaração de Ciência sobre Leis de 

Anticorrupção” e permitiu que a representante da empresa DE BERNT ENTSCHEV HUMAN CAPITAL 

LTDA inserisse em seu envelope de proposta técnica o pen drive, vejamos os fatos: Primeiramente a 

Comissão permitiu que a empresa DE BERNT realiza-se a inserção do pen drive dentro do envelope de 

proposta técnica, no momento de acolhimento dos envelopes de todas as participantes, ou seja, 

momento inicial da abertura do Certame antes de qualquer análise de documentos, fato este presenciado 

por todas as participantes, inclusive da recorrente. Segundamente, a Comissão iniciou a fase de 

habilitação e analisou todos os documentos apresentados pelas proponentes, porém identificou a 

ausência da Declaração de Ciência sobre Leis Anticorrupção, na documentação da empresa A.R 
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BUREK, sendo este um dos motivos de sua inabilitação. Após a decisão da inabilitação da empresa e 

assinatura da Ata de sessão pública, o representante da empresa mencionou que esta declaração 

estava no envelope de nº 3, o qual não foi aberto devido ao não encerramento das fases anteriores do 

processo. Todavia, cabe ressaltar que a Comissão ao analisar os documentos de habilitação não poderia 

prever que o referido documento estava em outro envelope, que só é aberto após o encerramento da 

fase de habilitação e proposta técnica. Dessa forma, fica claro o não atendimento ao exigido em edital, 

sendo assim, coube a Comissão de Licitação seguir a regra estipulada no item 4.5 do preâmbulo que diz:  

 

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 4 do Anexo II será considerada inabilitada como proponente.  

 

A Recorrente alega que a Certidão Negativa de falência emitida pelo Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, possui abrangência perante o território nacional e ainda apresentou Certidões como 

(Municipal e Estadual) emitidas para o CPF do proprietário da empresa, para que se fosse entendido que 

não constam débitos pela empresa, com base no art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

Vejamos que novamente a recorrente cria regras que não existem no Instrumento Convocatório e solicita 

sua habilitação com base em suposições.  

O edital é claro quando exige no item 4.2 “j” (Certidão negativa de pedidos de falência da 

empresa, expedida por distribuidor judicial localizado na Cidade sede da empresa proponente), ou 

seja, conforme análise do Requerimento de Empresário apresentado pela mesma, a empresa possui 

sede na cidade de Curitiba-PR, logo, o documento deve ser emitido pela Comarca de Curitiba.  Mesmo 

que a empresa tivesse matriz e filiais em vários estados do país, a apresentação da Certidão Negativa 

de Falência deve se referir ao local onde está estabelecida a unidade da proponente.  

Portanto, a não apresentação do documento não pode ser substituída por outras Certidões de 

Regularidade fiscal conforme alegou a recorrente, sobre tudo, documentos emitidos através de CPF de 

pessoa física, pois a contratação da futura empresa vencedora será através de pessoa jurídica, logo, 

todos os documentos devem estar relacionados ao CNPJ da proponente. 

A Recorrente compara com sua inabilitação os apontamentos realizados em sessão pública 

quanto a razão social da empresa CORTELLETI SERVIÇOS LTDA não estar completa em várias 

certidões fiscais e que mesmo assim a empresa foi habilitada. Ora, conforme respondido em sessão 

pública a Comissão de Licitação realizou a análise dos documentos de habilitação da empresa 

CORTELLETI e que por mais que em algumas certidões sua razão social está incompleta (faltando 

apenas o complemento ME) a mesma apresentou todos os documentos exigidos em edital, vigentes, 

comprovando sua regularidade, e ainda, comparando a documentação com sua Razão Social e CNPJ é 

perfeitamente entendível que estes documentos pertencem a esta empresa participante e que a mesma 

teve sua razão social alterada conforme 1ª Alteração contratual. Dessa forma, não há qualquer 

motivação para inabilitação da empresa CORTELLETI. Tal situação, já possui entendimento pelo 

Tribunal de Justiça conforme a seguir: 

 

LICITAÇÃO. CERTIDÕES NEGATIVAS. MUDANÇA DE RAZÃO 

SOCIAL. CNPJ INALTERADO. MANTENÇA DA VALIDADE E DA 
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EFICÁCIA. Em se tratando certidões negativas de tributos, apresenta-se 

fundamental o CNPJ, mais que a própria razão social, cuja alteração, por 

força de atos sociais, não implica retirar qualquer validade ou eficácia 

àquelas anteriormente emitidas. (Reexame Necessário nº 70039053392, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Armínio José Abreu Lima da Rosa). 

 

No que diz respeito ao questionamento sobre o objeto da empresa CORTELLETI SERVIÇOS 

LTDA, o edital determina que empresas do ramo pertinente ao objeto da licitação poderão participar 

do referido processo licitatório e em análise ao objeto não foi identificada qualquer discrepância para com 

o objeto da licitação. Ainda, a alegação de que o e-mail constante no cartão CNPJ configura que as 

atividades da empresa são relacionadas a contabilidade não possui fundamento, visto que o e-mail 

indicado e telefone são apenas para fins de cadastro junto ao órgão. Conforme exposto pela 

contrarrazoante e também em análise ao documento “Carta de participação” apresentado pela empresa 

CORTELLETI verifica-se que o e-mail para contato não se trata do mesmo e-mail do cartão CNPJ, 

portanto não há qualquer motivação para exclusão da empresa. 

  Todavia, em sessão de abertura, a Comissão de Licitação realizou a verificação de todos os 

documentos apresentados pela proponente e também analisou os questionamentos apresentados 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) 

 

Por fim, a Recorrente alega que a Comissão deveria ter se atentado ao “Princípio da 

Razoabilidade” ou “Princípio do Formalismo Moderado”, os quais visam equilibrar com a equidade a 

aplicação dos princípios da Legalidade e da Vinculação ao Instrumento convocatório.   

Não se trata de formalismo exacerbado 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.  
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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.  

Dessa forma não teria cabimento a Comissão aceitar fora do devido prazo a apresentação dos 

documentos faltantes em respeito ao Princípio da Isonomia e do Instrumento Convocatório, visto que o 

mesmo deixa claro que a ausência de apresentação de qualquer documento exigido e desatendimento 

as exigências estabelecidas, implica na inabilitação da licitante. 

Quando a Recorrente cita que a Comissão exerça o seu dever de diligência, não há que se falar 

em diligências, até por que seria ferido o princípio da isonomia, sendo que as outras participantes 

entregaram suas documentações de acordo com o Instrumento Convocatório.  

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.   

  

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 A.R. BUREK KOCALECHUCKI DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL- ME; 

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, 23 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. 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Luciano Diniz Fabris 
Coordenador de Planejamento de Compras 

Alessandra Teodoro Silverio 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Tatiana Paula do Monte Martinez 
Comissão de Licitação 

 


