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atestada pela própria OAB, Seccional da Paraíba, após a devida conferência com o

documento original.

Portanto, em juízo de delibação, não merece prosperar as aduções da
Recorrente pelas razões de direito expostas, mantendo inalterada a decisão da

Comissão de Licitação pelos seus próprios fundamentos, devendo o certame seguir a
sua normal tramitação.

IV. CONCLUSÃO.

Ante o exposto, por tudo que consta no caderno processual, ADMITIMOS o

Recurso Administrativo interposto. Em juízo de delibação NEGAMOS PROVIMENTO,
in totum, as arguições apresentadas pela Recorrente, devendo o objeto do Convite
004/2020 do SESI/SENAI/DR/PB ser homologado e adjudicado em favor da ASSIS

ALMEIDA E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Campinl^O^de/PB, em 31^e março de 202Ôt

•RANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADEl
Diretor Regional do SESI/DR/PB
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Para Julieta Mendes Lopes Vareschini:^

Nesse compasso, se o licítante demonstrou o cumprimento
de determinada exigência, ainda que de forma diversa da
solicitada, deve-se reputar satisfatória a atuação do indivíduo,
não se cogitando a ínabllltação ou desclassificação deste em
face de meras irregularidades, que em nada comprometem a
segurança e idoneidade da proposta ou dos documentos
apresentados.

Na mesma linha cognitiva prevê a obra Comentários ao Regulamento de
Licitações e Contratos do SESI e SENAP, ipsis Utterís:

Principio do Formalismo Moderado: consiste na interpretação
razoável quanto à forma do processo, com o objetivo de evitar
que interpretações excessivamente literais privilegiem o
formalismo, em prejuízo da real finalidade do processo, que é
a busca da proposta mais vantajosa.

Destaca-se, ainda, o entendimento entabulado no Acordão .1795/2015 do
Tribunal de Contas da União^ - TCU, que prevê:

É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de
informação exigida pelo edital, quando a documentação
entregue contiver de maneira Implícita o elemento
supostamente faltante e a Administração não realizar a
diligência prevista no art. 43. $ 3°. da Lei 8.666/93. pnr
representar formalismo exagerado, com preiuízo à
competitividade do certame. (Grifo nosso)

Neste desiderato, deve-se analisar o caso em verte com base no princípio do
formalismo moderado, que estabelece que o formalismo excessivamente literal não
deve se sobrepor ao real objetivo do procedimento licitatório, que é a seleção da
proposta mais vantajosa e econômica a entidade licitante.

Entrementes, torna-se prescindível o empreendimento de diligência da
Comissão de Licitação, uma vez que a autenticidade do documento fora devidamente

2017'̂ p47 Lopes. Licitacoes eContratos no Sistema "S". 7. ed. Curitiba: Editora JML,
' Comentários ao regulamento de licitações e contratos do SESI e do SENAI/ Serviço Naclorial de
Aprendizagem Industnaí, Serviço Social da Indústria. Brasília, p. 36, 2016.

Acórdão 1795/2015-Plenárlo, TC 010.975/2015-2, relator Ministro José IVIúcio Monteiro, 22.7^^1045.
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Sobreleva-se, ainda, que o Contrato de Constituição de Sociedade de

Advogados, embora não seja uma via original do documento, fora devidamente

autenticado, com carimbo e assinatura original, pela Ordem dos Advogados do Brasil -

OAB/PB, entidade federal que possui fé-pública, sendo desnecessária a abertura de

diligência a ser empreendida pela Comissão de Licitação para conferir a via original do

documento.

Ressalta-se, que a autenticação original da OAB/PB, em ato constitutivo

arquivado na própria entidade (art. 15 da Lei Federal 8.906/94), confere presunção

relativa de veracidade ao documento, não se configurando mera cópia simples.

É cediço, que o certame licitatório deverá ser conduzido através de um

conjunto de procedimentos formais objetivando alcançar um único fim, a seleção da

proposta de maior vantagem.

Entrementes, o princípio do formalismo no procedimento licitatório deve ser

analisado de forma moderada, sopesando a seqüência de atos formais com os

princípios da seleção da proposta mais vantajosa (artigo 2° do RLC) e da

economicidade, evitando-se a inabilitação ou desclassificação de proponente de melhor

proposta por erros ou omissões de menor monta que não macula o processo

administrativo, o que deturparia o próprio objetivo do certame.

Inobstante, no caso em testilha tornar-se-ia desproporcional a inabilitação da

proponente que apresentou a proposta mais vantajosa quando a autenticidade puder

ser verificada por outros métodos, com no caso dos autos, configurando-se um

formalismo desnecessário e violador dos princípios da obtenção da proposta mais

vantajosa e economicidade, trazendo prejuízos financeiros a entidade.

Sobre o tema preleciona o doutrinador Marçal Justen Filho"", in verbis:

Significa que o critério para decisão de cada fase deve ser a
vantagem da Administração. Isso acarreta a írrelevãncia do
puro e simples 'formalismo' do procedimento. Não se cumpre
a Lei através do mero ritualismo dos atos. O formalismo do

procedimento licitatório encontra o conteúdo na seleção da
proposta mais vantajosa. Assim, a série formal de atos se
estrutura e se orienta pelo fim objetivado. Ademais, será nulo
o procedimento licitatório quando qualquer fase não for
concretamente orientada para seleção da pç;oposta mais
vantajosa para a Administração.

JUSTEN FILHO, M. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativo ed. São Paulo:
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Irresignada com a decisão da Comissão de Licitação, a NILO & ALMEIDA

ADVOGADOS ASSOCIADOS interpôs recurso administrativo requerendo a inabilitação
da Recorrida por descumprimento ao instrumento convocatório.

Não obstante, alega a Recorrente, em síntese, que houve inobservância a

exigência contida no item 5.4 do Edital e artigo 14 do Regulamento de Licitações e
Contratos do SESI/SENAI, tendo em vista que a Comissão de Licitação não teria
autenticado as cópias simples do Contrato de Constituição de Sociedade de
Advogados e Certidão de Registro junto a OAB/PB.

Em contrarrazões recursais, a Recorrida alega que os documentos de

habilitação apresentados no certame eram autenticados pela Ordem de Advogado do
Brasil, Seccional da Paraíba, obsecrando pela manutenção da decisão da Comissão de

Licitação, requerendo subsidiariamente a realização de diligência para
esclarecimentos, nos termos do Item 18.5 do Edital.

É, em epítome, o que basta á guisa de relatório.

Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a DECIDIR.

Ml. DA DECISÃO.

Prims fade, compulsando os autos do processo administrativo, verifica-se que
o Edital do Convite n° 004/2020 do SESI/SENAI/DR/PB descreve no item 5.4 que as
cópias simples dos documentos de habilitação poderão ser autenticadas pela
Comissão de Licitação, senão vejamos:

5.4 - A empresa proponente deverá, obrigatoriamente,
apresentar os documentos relacionados no item 6.3, em
original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso da
cópia simples. A Comissão de Licitações do SESI/SENAI-PB
poderá autenticar o documento apresentado pela
proponente, no dia da sessão de abertura dos envelopes.
desde que acompanhado do documento originai. Nestecaso,
a autenticação só será válida para efeitos da presente
licitação, (grifo nosso)

Entrementes, verifica-se em análise da via da Certidão de Registro do Ato
Constitutivo, que o documento é uma via original emitida pela Ordem dos Advog^os
do Brasil, com a assinatura original do Presidente em exercício da OAB/PB.
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Ademais, a Recorrente possui interesse recursal na apreciação das razões de
mérito, tendo em vista as alegações de pretenso prejuízo em razão da inobservância a
requisito integrante do Edital.

Dito isto, o recurso merece ser ADMITIDO com efeito suspensivo nos termos do
art. 24 do RLC. conforme análise dos pressupostos recursais da tempestividade,
legitimidade recursal, interesse recursal e forma escrita, passando doravante ao juízo
de delibação.

II. DA SINOPSE FÁTICA PROCESSUAL.

Em breve síntese do caderno processual concernente ao Convite N°. 004/2020
do SESI/SENAI/DR/PB. depreende-se que se trata de procedimento administrativo
para contratação de empresa especializada para prestação de serviços advocatícios e
assessoria jurídica continuada para atender as demandas das Unidades do
SESI/SENAI - Departamento Regional da Paraíba.

Desse modo, a sessão pública fora realizada no dia 21 de fevereiro de 2020,
comparecendo a ASSIS ALMEIDA ENÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIADOS. NILO
&ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOSÉ FERNANDES MARIZ SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e MARTIGNONI, DE MORAIS E TADESCHINI
ADVOGADOS ASSOCIADOS, sendo declarada suspensa por tempo indeterminado
para análise pormenorizada das propostas apresentadas.

As propostas foram submetidas à análise técnica da área competente, sendo
todas proponentes consideradas classificadas para fase de habilitação, conforme
Relatório Técnico amealhado ao caderno processual.

Nesta senda, contando com a presença apenas da Recorrida, a sessão fora
reaberta no dia 13 de março de 2020, objetivando a análise dos documentos de
habilitação na ordem de classificação, sendo á ASSIS ALMEIDA E NÓBREGA
ADVOGADOS ASSOCIADOS declarada habilitada, classificada e vencedora do
certame licitatório.

Ato contínuo, oresultado do certame fora publicado no dia 13 de março de 2020,
abrindo-se oprazo de 02 (dois) dias para interposição de recurso admini^rativo, para
posterior homologação e adjudicação do objeto em favor da Recorrida
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DECISÃO ADMINISTRATIVA

RECORRENTE: NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RECORRIDA: ASSIS ALMEIDA E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

CONVITE N°. 004/2020 - SESI/SElflAI.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SÉSI N°. 115/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SENAI N®. 106/2019.

I

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
I

advocatícios e assessoria jurídica Icontinuada para atender as demandas das Unidades

do SESI/SENAI - Departamento (Regional da Paraíba.

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
JURÍDICOS. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA SIMPLES
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA
DE AUTENTICAÇÃO PELA COMISSÃO. ITEM 5.4 DO
EDITAL. DOCUMENTO COM AUTENTICAÇÃO
REALIZADA PELA OAB/PB. CERTAME QUE DEVE
SER PAUTADO PELOS PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO, OBTENÇÃO DA
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ECONOMICIDADE.
RECURSO ADMITIDO E NÃO PROVIDO.

I. DO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO.

Em juízo de admissibilidaile do Recurso Administrativo apresentado pela NILO &
ALMEIDA ADVOGADOS ASSÒCIADOS, depreende-se que o recurso fora interposto
para apreciação das autoridades constituídas do SESI e SENAI de forma tempestiva,
ou seja, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis acontar da publicação da decisão, nos
termos do art. 22, § 1°, do Regulamento de Licitações e Contratos.

Em análise do ato constitutivo da Recorrente, percebe-se que o representante
legal que subscreveu orecursb goza de legitimidade para sua interjsosição, tendo em
vista a condição de Sócio Administrador.
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