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DECISÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

RECORRENTE: TKS SEGURANÇA PRIVADA LTOA

RECORRENTE: PALLADIUM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI -

EPP

RECORRIDA: ARESPB SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP

RECORRIDA: GLAD SERViÇO DE SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP

RECORRIDA: 5S SEGURANÇA DE VALORES EIRELI - EPP

PREGÃO PRESENCIAL N°. 002/2019

OBJETO: Registro de Preços destinado à contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de vigilância patrimonial, armada e desarmada, com objetivo de

atender as necessidades das Unidades do SESI/SENAI - Departamento Regional da

Paraíba.

I. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

a) Tempestividade
Os recursos são tempestivos, tendo em vista que o recebimento pela Comissão de

Licitação ocorreu dentro do interstício do prazo de 02 (dois) dias úteis após o
encerramento da Sessão Pública, conforme estabelece o artigo 22, §1° do Regulamento

de Licitações e Contratos do SESI/SENAI.

b) Das Condições
Presentes estão os requisitos para as condições recursais, quais sejam:

I - possibilidade jurídica do pedido;

II - interesse de agir;
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c) Do conhecimento

Os recursos merecem ser conhecidos, diante da conformidade com os

pressupostos de admissibilidade recursal, estando devidamente representados por

procuradores legalmente habilitados nos autos deste processo com poderes para tanto.

Desta forma, não há defeito de representação passível de inviabilizar a apreciação

dos recursos.

Recursos conhecidos passar-se-á ao exame de mérito.

II. DA SINÓPSE FÁTICA PROCESSUAL.

As Recorrentes apresentaram recursos administrativos em face da decisão da

Comissão Técnica, sob pálio de ter havido equívoco na análise dos documentos

apresentados pelas empresas ARESPB SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP, GLAD
SERViÇO DE SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP e 5S SEGURANÇA DE VALORES

EIRELI - EPP, notadamente no que se refere ao item 6 alínea "c" do Edital, bem como no

Anexo II, item 4, alínea "a", requerendo ao final a inabilitação em razão do

descumprimento das condições previstas no instrumento convocatório.

Inobstante, seguido os requisitos do princípio da ampla defesa e do contraditório,

os Recursos foram recebidos com efeito suspensivo e com vistas às partes interessadas

para manifestarem suas contrarrazões.
Destarte, tempestivamente ofereceram contrarrazões ao recurso administrativo as

empresas, ARESPB SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP GLAD SERViÇO DE

SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP e 5S SEGURANÇA DE VALORES EIRELI -

EPP.
As empresas ARESPB SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP GLAD SERViÇO

DE SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP e 5S SEGURANÇA DE VALORES EIRELI -

EPP, em contrarrazões ao recurso da empresa TKS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

arguiu que a comprovação de capital social exigida no Anexo II, item 4, alínea "a", poderá

ser aferível pelo balanço patrimonial ou pelo contrato social.
De outro norte, em relação ao recurso interposto pela empresa PALLADIUM

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - EPP a empresa ARESPB
SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP, manifestou defesa no sentido de que o erro
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perpetrado na apresentação do cartão de CNPJ nos documentos de habilitação em nome

de empresa diversa se deu por equívoco e, por esta razão, deve ser interpretado como

erro formal passível de saneamento.

É o relatório.

Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a decidir.

III. DAS RAZÕES DE MÉRITO.

A. DA NATUREZA JURíDICA.

Ab initio, cumpre informar que o SESI/SENAI possui seus próprios regulamentos e

não estão submetidos às disposições da Lei Federal nO.8.666/93 e 10.520/02, bem como

da Lei Complementar nO.123/06, ainda que subsidiariamente.
Trazemos o conceito de Serviço Social Autõnomo na visão de Diogo de Figueiredo

Moreira Neto para uma melhor compreensão de tais entidades. Senão Vejamos1:

Os serviços sociais autônomos (...) são pessoas jurídicas de
direito privado, categorizadas como entes de colaboração, que
atuam por delegação do Poder Público em setores específicos
da administração pública e não se encontram
constitucionalmente incluídos na Administração direta e Indireta.
(Grifos nosso).

Na mesma esteira, o Tribunal de Contas da União - TCU em decisão plenárta'',

assim definiu essas entidades:
A natureza singular dos serviços sociais autônomos, como entes
de cooperação com o Poder Público (...) não os obriga a atuar
como entidades da Administração Pública. Portanto, não se
pode exigir dessas instituições a obediência às disposições da
Lei nO8.666/93,até porque a competência da União para legislar
sobre licitações e contratos não se estende a esses servicos.
(Grifos nosso).

Cumpre destacarmos outra importante decisão'' do Tribunal de Contas da União -

TCU para uma melhor análise do caso em tela:
Cabe aos próprios orgaos do Sistema "S" aprovar os
regulamentos internos de suas unidades. O TCU, ao julgar as
contas e ao proceder à fiscalização financeira das entidades do

1Natureza Jurídica dos Serviços Sociais Autónomos. Brasília: SEBRAE, 1997, p. 23).

2 (TCU, Decisão Plenária 907/97).

3 (TCU, Decisão Plenária 461/98).
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Sistema "S", pronunciar-se-á quanto ao cumprimento dos
regulamentos em vigor, relativamente a licitações e contratos,
bem como à pertinência desses regulamentos em relação à
Decisão/PlenáriolTCU nO 907/97, prolatada na Sessão de
11/12/97;(Grifos nosso).

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" - STJ, assim definiu as entidades

do Sistema "S":
Os serviços sociais autõnomos, embora compreendidos na
expressão entidade (paraestatal), são pessoas jurídicas de
direito privado. categorizadas como entes de colaboração que
não integram a Administração Pública, mesmo empregando
recursos públicos provenientes de contribuições parafiscais.
(Grifos nosso).

Como se depreende dos conceitos trazidos a lume, as entidades do Sistema "S"

devem obediência aos seus próprios regulamentos e não estão submetidas as regras de

licitação da administração pública.

Dito isto, passaremos aos fundamentos da decisão.

B. DA ANÁLISE RECURSAL DA EMPRESA PALLADIUM VIGILÂNCIA E

SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI- EPP.

Prima facie, cumpre esclarecer que o processo de habilitação, nada mais é do que

uma das fases no transcurso do procedimento licitatório, promovida pela Entidade, a fim

de perscrutar a escolha daquele proponente que atenda aos requisitos legais exigíveis e

pertinentes com a finalidade do objeto licitado.

Sendo assim, diante dessa profusão conceituai, os requisitos legais exigíveis,

devem guardar estrita pertinência com o objeto licitado, sob pena caracterizar

desvirtuamento do que disciplina o artigo 12 do Regulamento de Licitações e Contratos do

SESI/SENAI.
Aduz o artigo 12 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, in

verbis:
Art. 12. Para a habilitação nas licitações poderá, observado o
disposto no parágrafo único, ser exigida dos interessados, no
todo ou em parte, conforme se estabelecer no instrumento
convocatório, documentação relativa a:

(...)

4 (STJ, CC 41246/SC, 1a Seção, Rei. ln, Castro Meira, DJ 27/09/2004 p.180)
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IV - Regularidade fiscal:

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

c) prova de regularidade para com a fazenda federal. estadual e
municipal do domicílio ou sede do licitante. na forma da lei;

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço, no cumprimento dos
encargos instituídos por lei.

Parágrafo único. A documentação a que se refere o inciso IV
deverá ser exigida, exceto nos casos de concurso, leilão e
concorrência para alienação de bens. (Grifo nosso).

Portanto, a reunião desses elementos e das demais condições legais disciplinadas

pelo artigo 12, quais sejam, jurídicas, técnicas, econômico-financeiras e fiscais, são

essenciais para garantir segurança jurídica na contratação.

Nesse particular, essa é a finalidade maior, o verdadeiro sentido do alcance

normativo extraído do Regulamento, Leis e Princípios, para o atingimento da segurança

jurídica pretendida, quando de um processo de contratação realizado por qualquer
Entidade.

Nesse ponto, vale destacar que o cotejo para aferição dos documentos a serem
exigidos dos licitantes a título de regularidade fiscal, deve ser analisado sob o prisma da

finalidade, tendo em vista que, por força de disposição constitucional, somente serão

válidas exigências compatíveis com o objeto da licitação.

Dessa forma, tem-se que a Entidade somente poderá exigir dos licitantes aqueles

documentos expressamente previstos no art. 12 do Regulamento e que sejam

imprescindíveis à escorreita consecução do objeto.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA -

STJ5 ao destacar que as exigências de prova de regularidade fiscal devem se restringir ao

mínimo indispensável a garantir que o licitante possui idoneidade para cumprir o objeto do

certame, senão vejamos:

A exigência de regularidade fiscal para habilitação nas licitações
(arts. 27, IV, e 29, III, da lei nO8.666/93) está respaldada pelo art.
195, §30, da C. F., todavia não se deve perder de vista o princípio
constit lonal inserido no art. 37, XXI, da C. F., que veda

("" /!/)/1 1 /

\../ (I/ I5 STJ. Resp.974.854/MA.
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exigências que sejam dispensáveis. já que o objetivo é a garantia
do interesse público. A habilitação é o meio do qual a
Administração Pública dispõe para aferir a idoneidade do
licitante e sua capacidade de cumprir o objeto da licitação. (Grifo
nosso).

Destarte, as exigências não podem ultrapassar os limites da proporcionalidade e

razoabilidade, sendo desnecessário e vedado qualquer procedimento que exorbite o fim

almejado para consecução do objeto pretendido.

Em termos mais precisos, não se pode levar a exegese, algo que não tenha

relevância prática, algo que não possua em seu bojo o atingimento de um fim específico,

inócuo, vazio, sem razão de ser.

Vejamos a lição de MARÇAL JUSTEN FILH06, em seus Comentários à Lei de

Licitações e Contratos:

A determinação do grau de severidade a ser adotado
relativamente às condições de participação depende do caso
concreto. A lei pode estabelecer exigências mínimas e máximas,
mas a determinação específica será variável caso a caso e
dependerá das características do objeto a ser executado. O nível
de severidade das exigências de participação será sempre um
reflexo das características do objeto licitado. Quanto maior a
complexidade, quanto mais problemática a execução da
prestação, quanto mais essenciais às necessidades a serem
atendidas, tanto mais severos serão os requisitos de habilitação.
(00')' Ressalte-se que o próprio elenco das circunstâncias
relevantes para a determinação dos requisitos de habilitação é
variável em cada caso.

Em outras palavras, é impossível avaliar de modo abstrato se
determinados requisitos são excessivos ou inadequados, desde
que respeitem os limites máximos legais. Também é descabido
qualificar a ausência de exigências como uma solução incorreta.
Somente será viável formular um juízo sobre a validade dos
requisitos de habilitação em face de cada caso concreto e
mediante o exame das características do objeto licitado.

Nessa linha de intelecção, as exigências relativas à regularidade fiscal

previstas em edital pela Entidade devem guardar estrita pertinência com o objeto da

licitação, porém dentro de um âmbito de atendimento para os fins buscados pela

Entidade.

Contudo, muito embora a vinculação ao instrumento convocatório seja o princípio
regente do procedimento licitatório, deverá a Entidade caminhar no sentido de escolher a

proposta mais vantajosa através da ma' r participação de todos os interessados por meio
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da ampla competitividade, evitando assim, os excessos de rigorismos formais que

inquinam de vícios determinadas decisões.

Nesse viés, importa salientar que nas licitações promovidas pelo SESIISENAI, por

vezes, não será necessário, a depender do caso concreto, a exigência de determinado

documento eventualmente que fora omitido ou que fora apresentado com defeito,

podendo, entretanto, a depender do caso concreto ser passível de saneamento.

Em nosso sentir, a regra disposta 6 alínea "c" do Edital prevista no art. 12 do

Regulamento deve ser interpretada em consonância com as atividades

desempenhadaspela empresa e com o objeto licitado pela Entidade.

Ora! Se a empresa não estivesse ativa, não teria apresentado as demais

documentações constantes no Edital, tais como o balanço patrimonial e demais certidões

de regularidade fiscal, logo a finalidade do cartão CNPJ é verificar se a empresa está

ativa e se as atividades desenvolvidas guardam compatibilidade com o objeto licitado.

Nessa linha de intelecção, a Comissão de Licitação acertadamente examinou que

embora tenha havido um equívoco na juntada do documento de Cartão CNPJ pela

empresa Recorrida, esse motivo não se revelava suficiente o bastante para ensejar a sua

inabilitação do procedimento.

Enfatizando o tema do ponto de vista comparativo, trazendo à baila os

ensinamentos do insigne Doutrinador MARÇAL JUSTEN FILH07:

Mais precisamente, a existência de débitos para com o Fisco
apresenta pertinência apenas no tocante ao exercício de
atividade relacionada com o objeto do contrato a ser firmado.
Não se trata de comprovar que o sujeito não tem dívidas em face
da Fazenda (em qualquer nível) ou quanto a qualquer débito
possível e imaginável.

O que se demanda é que o particular, no ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado, encontre-se em situação fiscal
regular. Trata-se de evitar contratação de sujeito que descumpre
obrigações fiscais relacionadas com o âmbito da atividade a ser
executada.

Assim o é porque não cabe ao Estado recorrer a particular que
não desempenhe regularmente a atividade ou profissão
relacionada com o objeto do contrato.

6 FILHO. Marçal Justen. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
~. 542.
FILHO. Marçal Justen. Comentários..., p. 561-5
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Ato contínuo deve-se exigir, tão somente, para efeito de habilitação os
documentos de regularidade fiscal que guardem estrita pertinência com a atividade
desenvolvida e com o objeto da licitação, sob pena de caracterizar uma inabilitação

errônea e indevida, despropositada, desarrazoada e sem motivação plausível.

Cumpre sublevar, que no âmbito das licitações e contratos, a autoridade tem o

poder-dever de rever seus próprios atos e procedimentos, bem como dos seus

administrados, quando estes, contrariem normativos e princípios insertos em seus

Regulamentos ou quando afronte um princípio constitucional.

Importa ressaltar, que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, deve

ser interpretado com a conjugação de outros tantos princípios, como o da razoabilidade e

proporcionalidade, legalidade, ampla competitividade, dentre outros.

Conquanto, determinadas formas procedimentais, não pode ser levadas ao

absolutismo cego e inexorável, para não criar situações extremadas, com rigorismos

exacerbados, posto que essa não é a finalidade buscada pela Lei em sua escorreita

aplicação.

Depois das premissas aduzidas, um primeiro aspecto a ser analisado no caso em

apreço, diz respeito à efetiva necessidade de a Entidade exigir dos licitantes, para fins de

habilitação no certame licitatório, a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda

Estadual.
Com base na análise dos autos do processo licitatório e no entendimento

acima expendido, a apresentação do cartão de CNPJ de aferição da situação
cadastral e das atividades desenvolvidas, logo esta comprovação poderá ser
aferida por outros tantos documentos trazidos ao processo. Ademais, a Entidade
poderá ainda, valer-se das diligências necessárias para verificação de tal situação

cadastral.
Considerando, pois, que o Contrato Social da empresa demonstra que esta é

de fato, prestadora de serviços, tributada apenas pelo ISSQN, a princípio, não há
porque exigir que o particular comprove a sua regularidade para com o Fisco
Estadual, sendo, nesse caso, indevida a sua inabilitação no certame licitatório.

De qualquer modo, vale destacar que em determinadas situações o ordenamento

jurídico possibilita que certas irregularidades na documentação apresentada pelos
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licitantes no curso dos certames licitatórios sejam, até mesmo de ofício, sanadas pela

Entidade.

Inclina-se, para esse entendimento, o próprio TRIBUNAL DE CONTAS DA

UNIÃ08 - TCU, que em recente decisão destacou ser dever do gestor, amparado no art.

43, § 3°, da Lei nO8.666/936, promover diligências para saneamento de informações

presentes nos documentos de habilitação apresentados pelos licitantes:
[VOTO]

(...)
10. Mesmo admitindo que fosse necessária a comprovação da
operação simultânea das 315 PAs em uma única instalação física
para a aferição da capacidade técnica, não é possível afirmar que
isso não ocorreu a partir do que está escrito no atestado em
questão. Nesse ponto há, portanto, inferência baseada em
interpretação restritiva do texto do atestado, por parte da CEAL.
Se havia dúvidas a respeito do conteúdo do atestado, caberia ao
gestor, zeloso, recorrer ao permissivo contido no § 3° do art. 43
da lei nO 8.666/1993 e efetuar diligência à Codeplan para
esclarecê-Ias, providência que não foi tomada.

11. No mesmo sentido, pronuncia-se a Secex-Al ao registrar que
"se havia dúvidas a respeito do conteúdo do atestado, caberia
ao gestor, zeloso, recorrer ao permissivo contido no § 3° do art.
43 da lei nO8.666/1993 e efetuar diligência à Codeplan para
esclarecê-Ias, providência que não foi tomada".

12. De fato, a jurisprudência desta Corte reconhece a
possibilidade de realização de diligências para a supressão de
falhas formais. Esse foi o entendimento exposto no Acórdão nO
2.521/2003- Plenário, in verbis: atente para o disposto no art. 43,
§ 3°, abstendo-se, em consequência, de inabilitar ou
desclassificar empresas em virtude de detalhes irrelevantes ou
que possam ser supridos pela diligência autorizada por lei.

13. Portanto, penso que não assiste razão à CEAl ao proceder à
inabilitação da empresa representante, quanto a este ponto.
Sendo assim, julgo oportuno determinar à Companhia
Energética de Alagoas (CEAl), com fundamento nos arts. 71,
inciso IX, da CF e 45 da lei nO8.443/92,que adote, no prazo de 15
(quinze) dias contado da ciência desta deliberação, as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei nO
8.666/1993 e dos princípios da economicidade, razoabilidade e
busca da proposta mais vantajosa na licitação, no sentido de
tornar nulos os atos administrativos que inabilitaram e
desclassificaram a proposta da empresa Call Tecnologia e
Serviços Ltda no Pregão Eletrônico nO26/2010.

Como sabido, o formalismo constitui princípio inerente às licitações, isso não se
questiona, porém, a rigidez do procedimento licitatório não pode ser excessiva a ponto de

prejudicar a finalidade e o interesse público ai 'ado com a instauração do certame.
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Vejamos o que pontua MARÇAL JUSTEN FILH09, em seus nobres ensinamentos:
(...) a licitação não é um fim em si mesmo, mas um instrumento
apropriado para o atingimento de certas finalidades.

(...) Portanto, é incorreto transformar a licitação numa espécie de
solenidade litúrgica, ignorando sua natureza teleológica.

Nessa perspectiva, observa-se que a própria tendência doutrinária e jurisprudencial

é afastar o excesso de formalismo nas licitações públicas, a fim de privilegiar a finalidade

do certame, que é a seleção da proposta mais vantajosa ao interesse visado por toda e

qualquer Entidade.

Dando complementariedade a mais um de seus insignes ensinamentos, alude

MARÇAL JUSTEN FILH01o:

(...) deve-se interpretar a lei e o Edital como veiculando
exigências instrumentais. A apresentação de documentos, o
preenchimento de formulários, a elaboração das propostas não
se constituem em condutas ritualísticas. Não se trata de verificar
a habilidade dos envolvidos em conduzir-se do modo mais
conforme ao texto da lei. Todas as exigências são o meio de
verificar se o licitante cumpre os requisitos de idoneidade e se
sua proposta é satisfatória e vantajosa.

Portanto, deve-se aceitar a conduta do sujeito que evidencie o
preenchimento das exigências legais, ainda quando não seja
adotada a estrita regulação imposta originariamente na lei ou no
Edital.

Na medida do possível, deve promover. mesmo de ofício. o
suprimento de defeitos de menor monta. Não se deve conceber
que toda e qualquer divergência entre o texto da lei ou do Edital
conduz à invalidade. à inabilitação ou à desclassificação. (Grifo
nosso).

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃ01\ por sua vez, já decidiu da seguinte forma

em questão que tratava de vícios nas licitações:
(...) a administração não poderia prescindir do menor preço.
apresentado pela empresa vencedora. por mera questão formal.
considerando que a exigência editalícia foi cumprida. embora
que de forma oblíqua. sem prejuízo à competitividade do
certame. Sendo assim. aplica-se o princípio do formalismo
moderado. que prescreve a adocão de formas simples e
suficientes para propiciar adequado grau de certeza. segurança
e respeito aos direitos dos administrados. promovendo. assim. a
prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo,
respeitadas ainda as formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados, tudo de acordo com o art. 2°,§único,
incisos VIII e IX, da lei nO9.784/1999.(Grifo nosso).
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9 FILHO. Marçal Justen. Comentários , p. 67.
10 FILHO. Marçal Justen. Comentários , p. 852
II TCU. Acórdão n" 7.334/2009 - la Câmara.
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Na mesma esteira decidiu em outro julgado12:

No que tange à impropriedade ocorrida na Tomada de Preços nO
171/98 (Contrato nO092/98), considerando que o equívoco na
discriminação no número de localidades em que seriam
prestados os serviços foi comum a todos os licitantes, e ainda
que a licitação era do tipo "menor preço unitário", creio que
possam ser acolhidas as justificativas apresentadas pelos
responsáveis. considerando-se o princípio do formalismo
moderado e o interesse público existente no aproveitamento do
procedimento licitatório já realizado (VOTO DO MINISTRO
RELATOR).(Grifo nosso).

Complementando a mesma linha de silogismo jurídico, vejamos o que aduziu

nesse julgado13:

5.4.27.De fato, entendemos que se trata de erros de somatórios
e de aplicação de fórmula para obtenção dos valores dos
impostos perfeitamente sanáveis, tratando-se. portanto. de
excesso de rigor por parte da pregoeira. ressaltando que não
vemos aí a ocorrência de má-fé por parte da responsável. de
modo que não lhe cabe qualquer apenação. A planilha da DF
Extintores apresentada após a conclusão da fase de lances, em
que a referida empresa cotou o menor preço global, foi
devidamente corrigida pela pregoeira, que efetuou os somatórios
corretos e aplicou a fórmula para cálculo dos valores dos
tributos, encontrando o verdadeiro valor global proposto pela
empresa, que, como já dito, foi de R$ 666.619,99,representando
a diferença de R$ 31.880,01 com relação ao valor contratado
junto à 5 Estrelas. (Grifo nosso).

Igualmente é o posicionamento da jurisprudência assente do SUPREMO

TRIBUNAL FEDERAL14, conforme se observa nas decisões delineadas a seguir:

Se a irregularidade praticada pela licitante vencedora. que não
atendeu à formalidade prevista no edital licitatório. não lhe
trouxe vantagem nem implicou prejuízo para os demais
participantes. bem como se o vício apontado não interferiu no
julgamento objetivo das propostas. não se vislumbrando ofensa
aos demais princípios exigíveis na atuação da Administração
Pública. correta é a adjudicacão do objeto da licitação à licitante
que ofereceu a proposta mais vantajosa. em prestígio do
interesse público. escopo da atividade administrativa.(Grifo
nosso).

Comunga do mesmo entendimento o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA -

STJ15:
O formalismo no procedimento licitatório não significa que se
possa inabilitar licitante ou desclassificar propostas diante de
simples omissões ou irregularidades irrelevantes. A omissão, no

12 TCU. Acórdão n" 250/2002 - 28 Câmara.
13 TCU. Acórdão n" 1.731/2008- Plenário.
14 STF. RO em MS n° 23.714-1IDF.
15 STJ. Mandado de Segurança n° 5.418-
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caso, levaria à desclassificação, se impossibilitasse a Comissão
de entender qual o valor grafado na proposta. (Grifo nosso).

Não obstante, vários tribunais pátrios já se posicionaram sobre a matéria em

comento:

Filio-me ao entendimento já proferido por esta Corte no sentido
de que a inabilitação do participante devido a um mero vício
formal e sanável confronta-se com o próprio interesse público,
fundado na ampla participação de todos os interessados - que,
evidentemente, preencham os requisitos básicos exigidos - para
oportunizar à Administração a escolha da proposta mais
vantajosa, além de ferir o direito de participação do licitante que
preencheu as exigências básicas exigidas no certame".

Inclusive, para fins de comprovar as condições de habilitação dos licitantes e sanar

eventuais vícios, nada impede que a Entidade se valha do acesso aos recursos de

tecnologia da informação, em especial aqueles baseados no uso da Internet e realize a

consulta da regularidade fiscal dos particulares em sites oficiais, a fim de buscar o

conhecimento de algo arguido.

Ademais, o próprio Edital em seu item 9.2, preleciona que:
9.2 - A Comissão de Licitações do SESI/SENAI/PB, a qualquer
tempo e a seu critério, poderá efetuar diligências, solicitando das
proponentes, esclarecimentos e/ou informações
complementares, apresentação de portfólios, prospectos,
amostras, etc., do(s) produto(s) cotados para melhor avaliação
ou teste, antes da definição do julgamento deste certame.

Depreende-se do próprio Edital da licitação sub examine, que a diligência poderá

ser realizada em qualquer fase, cabendo inclusive solicitar do proponente esclarecimento

ou informação complementar.
O Tribunal de Contas da União - TCU17 em mais um julgado corrobora o

entendimento, consignando que:
REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR LICITANTE. SUPOSTAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS PELAS CENTRAIS
ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL SA - ELETRONORTE.
INCLUSÃODECERTIDÃOEXTRAíDAPELA INTERNETDURANTE
A SESSÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
NEGADOPROVIMENTO.ARQUIVAMENTO.(...)

[Relatório do Ministro Relator].

À vista dos preços inferiores cotados pela empresa, a Pregoeira,
no uso de suas atribuições e conforme item 9.10 do Edital (vide
item 2.2 supra) e art. 11, inciso XIII do Decreto n° 3.555/2000,
autorizou a extração da documentação pela Internet na sessão.
7. Cumpre informar ue tal certidão é rotineiramente fornecida
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17 TeU. Acórdão n° 1.758/2003- Plenário.

Serviço Social Serviço Nacional
da Indústria de Aprendizagem

Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo
Lodi



FIEP
SESI
SENA I

no site da Procuradoria-Geral da FazendaNacional/Ministério da
Fazenda, bastando preencher os campos indicados com o
número do CNPJ e o nome completo da empresa. Ademais, a
veracidade das informações constantes da dita certidão ou da
manutenção da condição "negativa" pode ser conferida, a
qualquer momento, na página http://www.pgfn.fazenda.gov.br.
não persistindo dúvidas quanto à autenticidade e validade do
documento assim obtido. Como bem ressaltou a Sra. Pregoeira
no exame do recurso interposto pela PRAISE (fi. 34), "afirmar
que a Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, obtida através
da Internet não é um documento original, seria acusar a própria
união de emissão irregular do documento", o que vem a ratificar
como plenamente adequada a solução encontrada, a qual
possibilitou que a documentação ausente fosse devidamente
apresentada, passando a fazer parte integrante do processo
licitatório, e ainda, que a licitação fosse adjudicada a favor do
menor preço cotado, consoante os princípios norteadores do
pregão. (...) Ademais, vale lembrar os entendimentos apontados
pela Sra. Pregoeira, quanto à lição do Prof. Lucas Rocha Furtado
e quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (item
3, alíneas "g", »l" e "I" supra), sobre a necessidade de se buscar
a distinção entre vinculação às cláusulas editalícias e exigências
desnecessárias.

(...)
[Voto do Ministro Relator].

Assim, a interpretação e aplicação das regras nele estabelecidas
deve sempre ter por norte o atingimento das finalidades da
licitação, evitando-se o apego a formalismos exagerados,
irrelevantes ou desarrazoados, que não contribuem para esse
desiderato. No presente caso, não se afigura que o ato
impugnado tenha configurado tratamento diferenciado entre
licitantes, ao menos no grave sentido de ação deliberada
destinada a favorecer determinada empresa em detrimento de
outras, o que constituiria verdadeira afronta aos princípios da
isonomia e da impessoalidade. Ao contrário, entendo que foi
dado fiel cumprimento ao citado art. 4°, parágrafo único, do
Decreto 3.555/2000, no sentido de que "as normas
disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da administração, a finalidade e a
segurança da contratação". Não se configura, na espécie,
qualquer afronta ao interesse público, à finalidade do
procedimento licitatório nem à segurança da contratação, uma
vez que venceu o certame empresa que, concorrendo em
igualdade de condições, ofereceu proposta mais vantajosa e
logrou comprovar, na sessão, a aptidão para ser contratada.
(Grifo nosso).

A verificação em sítios oficiais de órgão e entidades emissores
de certidões constitui meio legal de prova",

A própria legislação atinente às licitações e contratos prevê a possibilidade de a

Entidade adotar tal procedimento. Destaque- ainda que a título meramente

evista, Atualizada e Ampliada, p.! 04.
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exemplificativo, a regra disposta no art. 25, § 4°, do Decreto nO5.450/2005, que

regulamenta o pregão eletrônico no âmbito da Administração Pública Federal:
Art. 25. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade do preço em relação ao estimado para
contratação e verificará a habilitação do licitante conforme
disposições do edital.

§ 1°. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos, quando dos
procedimentos licitatórios realizados por órgãos integrantes do
SISGou por órgãos ou entidades que aderirem ao SICAF.

§ 2°. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam
contemplados no SICAF. inclusive quando houver necessidade
de envio de anexos. deverão ser apresentados inclusive via fax.
no prazo definido no edital. após solicitação do pregoeiro no
sistema eletrônico.

§ 3°. Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via
fax, deverão ser apresentados em original ou por cópia
autenticada, nos prazos estabelecidos no edital.

§ 4°. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor
do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores
de certidões constitui meio legal de prova.

O Ilustre Doutrinador MARÇAL JUSTEN FILHO, ao comentar o dispositivo em
apreço, assevera que:

Se as informações estiverem disponíveis "online", caberá ao
próprio pregoeiro, de ofício, realizar a consulta sobre a situação
do licitante. Isso abrange não apenas as informações
disponíveis em cadastros como o SICAF,mas também outras em
que é possível acessar informações via Internet. Assim se passa
com informações atinentes à Receita Federal, ao INSS e assim
por diante",

Com efeito, apenas para fazer uma correlação, igualmente, exemplificativa, a

Instrução Normativa nO02/2008, que disciplina a contratação de serviços, continuados ou

não, por órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal integrantes do
SISG, da mesma forma estabelece:

Art. 36. O pagamento deverá ser efetuado mediante a
apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, que
deverá conter o detalhamento dos serviços executados,
conforme disposto no art. 73 da lei nO8.666, de 1993,observado
o disposto no art. 35 desta Instrução Normativa e os seguintes
procedimentos:

§ 1°. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente
acompanhada das seguintes comprovações:

I - do pagamento da remuneração e das contribuições sociais
(Fundo de Garantia d mpo de Serviço e Previdência Social),

trônico). 5. ed. São Paulo: Dialética, 2009. p.
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correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida,
compatível com os empregados vinculados à execução
contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4° do Art.
31 da lei nO9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de
mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na
contratação de serviços continuados;

II - da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on
line" ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da lei 8.666/93;" (Grifo
nosso).

Ainda, a comprovação da condição de regularidade em face de obrigações fiscais e

tributárias no âmbito da Administração Pública Federal poderá ser feita por meio de

consulta aos sítios oficiais dos órgãos competentes na internet, na forma prevista pelo art.

35 da Lei n?10.522/02, nos seguintes termos:
Art. 35. As certidões expedidas pelos órgãos da administração
fiscal e tributária poderão ser emitidas pela internet (rede
mundial de computadores) com as seguintes características:

I - serão válidas independentemente de assinatura ou chancela
de servidor dos órgãos emissores;

II - serão instituídas pelo órgão emissor mediante ato específico
publicado no Diário Oficial da União onde conste o modelo do
documento.

Portanto, quando assim for possível, deve a Entidade verificar diretamente na

Internet, mediante consulta a sítios oficiais dos órgãos correspondentes, a regularidade
dos particulares.

Ressalte-se que o relevante nesse caso é a finalidade buscada - verificar a

regularidade fiscal do particular - e não o meio utilizado para tanto. Assim, se é possível

atingir a finalidade de conferir a regularidade do particular, sem prejuízo à Entidade e aos

demais licitantes, mediante consulta online aos sítios oficiais, não há razões plausíveis

para não fazê-lo, devendo o SESI/SENAI, nesses casos, proceder de ofício com a
consulta.

Quanto a este aspecto, aliás, importa salientar que a verificação da situação

cadastral da empresa poderá ser facilmente verificada através do site oficial, bastando,
para tanto uma simples consulta.

De qualquer sorte, ao constatar eventual irregularidade na documentação

apresentada, caberá à Entidade, de ofício, promover consulta ao site oficial no qual
conste o documento, a fim de atestar ou não a regu
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Vale ressaltar, que tal medida guarda estrita consonância com princípios atinentes

às licitações e contratos, em especial o da verdade material, da competitividade, do

formalismo moderado, da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da seleção da

proposta mais vantajosa.

Assim, no caso em apreço, não seria razoável o afastamento, ou seja, sua

inabilitação por tais motivos, devendo esta autoridade em caráter de inteira e lídima

justiça, confirmar o posicionamento adotado pela Comissão de Licitação para

manter habilitada a empresa ARESPBSEGURANÇAPRIVADAEIRELI- EPP.

C. DA ANÁLISE RECURSALDA EMPRESATKS SEGURANÇAPRIVADALTOA.

Emprestando os mesmos fundamentos expendidos alhures para exame do mérito

do recurso apresentado, sem a necessidade de maiores esforços cognitivos acerca da

análise da matéria recursal, transcrevemos a disposição contida no Anexo II, item 4,

alínea "a" do Edital para exame hermenêutico:

4. Requisitos complementares para habilitação
a) Comprovação de Capital Social atualizado, devidamente registrado
na Junta Comercial competente, através de documento fornecido por
este órgão.
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Junta Comercial do Estado, logo atendem inquestionavelmente a disposição contida no

Anexo II, item 4 alínea "a" do instrumento convocatório.
Por fim, mantemos inalterada a decisão da Comissão de Licitação para habilitar as

empresas ARESPB SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP GLAD SERViÇO DE
SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP e 5S SEGURANÇA DE VALORES EIRELI -

EPP.

Sem mais.

IV. DECISÃO.
Ex positis, conhecemos do Recurso Administrativo interposto pela empresa TKS

SEGURANÇA PRIVADA LTDA e PALLADIUM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL EIRELI- EPP, para no mérito NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É a decisão.

Publique-se.

Campina Grande, 09 de maio de 2019.

MAGNO C .SAR ROSSI
Regio SESI/PB em Exercício ~

~.. r'uflN1f·,( r;'; Li I.. /II \_L \_ \

MARINAL ADJUT LEITE
DiretoraRe tnal do S~NAI/PB
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