
*  •

iii XiLOSiAlmeida
ADVOGADOS ASSOCIADOS

ILMO. SR. DIRETOR REGIONAL DO SESI/SENAI/PB,

REF: EDITAL DE CONVITE 004/2020 - MENOR PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESIN" 115/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO SENAI N° 106/2019

NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade

inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Distrito Federal, sob n"

2639/15 e no CNPJ/MF n" 22.964.948/0001-08, estabelecida em Brasília/DF, na

SAUS Quadi-a 05, Bloco K Salas 812 a 817, Edifício OK Office Tower, Asa Sul, CEP

70.070-050, vem, perante V.S", com fundamento nas disposições contidas no Edital

de Convite em epígrafe, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO em face do

Aviso de Resultado de Licitação que, ilegitimamente, habilitou, classificou e declarou

vencedora e empresa ASSIS ALMEIDA E NÓBREGA ADVOGADOS

ASSOCIADOS, sem observar, contudo, irregularidades constantes na respectiva

documentação de habilitação da empresa supostamente vencedora, conforme passa a

demonstrar a seguir.

1. DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do que prevê o Edital, o prazo para apresentar recurso, após

a decisão final da licitação, é de 2 (dois) dias úteis. Confira-se a redação do item 9.1,

in verbis:
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MlXiLO & Almeida
ADVOGADOS ASSOCIADOS

9-DOSRECURSOS ■■

9.1 - Dos resultados da fase de habilitação e do julgamento das propostas caberão recursos

fundamentados, dingidos a Direção Regional do SESI/SENAI/PB, por intermédio da Comissão

de Licitação, por escrito, no prazo de 02 (dois) dias úteis pelo licitante que se julgar

prejudicado.

In casn, a decisão fínal da licitação, se deu através do Aviso de

Resultado de Licitação, enviado a ora RecoiTente em 13.03.2020.

Nestes termos, resta estabelecido o prazo recursal a partir de 16.03.2020

(segunda-feira), com termo final em 17.03.2020 (terça-feira).

Ante o exposto, resta verificado o pleno atendimento ao requisito

temporal do presente instrumento, pelo que requer sua admissão e análise, para, no

mérito, lhe ser conferida total procedência, pelos motivos a seguir consignados.

2. BREVE INTRÓITO FÁTICO

Divulgado o edital do certame, tendo por objeto a contratação de

empresa especializada pai"a prestação de serviços advocatícios e assessoria jurídica,

em caráter continuado, para atender as demandas das unidades do SESI/SENAI -

Departamento Regional da Paraíba, de acordo com as especificações constantes do

Edital e Anexos, o Escritório Nilo & Almeida Advogados Associados manifestou seu

interesse na disputa.

Em 21.02.2020, durante a Sessão Pública, foram abertos os envelopes

contendo as propostas de preços, as quais apresentaram os valores dispostos abaixo:
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MiXiLO & Almeida
ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMPRESAS VALOR TOTAL DA PROPOSTA

01
ASSIS ALMEIDA E NÓBREGA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

RS 6.600,00

02

JOSE FERNANDES MARIZ

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

ADVOCACIA
RS 11.000,00

03

MARTIGNONI, DE MORAIS E
TODESCHINI ADVOGADOS

ASSOCIADOS
RS10.1SO.OO

04
NILO & ALMEIDA ADVOGADOS

ASSOCIADOS
RS 8.600,00

Na seqüência, a Comissão de Licitação, após verificar que a

compatibilidade dos valores ofertados com o valor máximo estimado pelo órgão,

suspendeu a sessão, "com o objetivo de submeter as Propostas apresentadas à

análise da equipe técnica da Instituição

Em 13.03.2020, foi disponibilizado o Aviso de Resultado de Licitação,

no qual a Presidente de Comissão de Licitação informa que "considerou

HABILITADA, CLASSIFICADA e VENCEDORA do presente certame a empresa

ASSIS ALMEIDA ENOBREÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS".

Contudo, a simples análise da documentação de habilitação da empresa

declarada vencedora evidencia irregularidades que a impediriam de ser declarada

habilitada.

Nesse contexto, irresignada com o Aviso de Resultado de Licitação e

ciente dos direitos que lhe assistem, decidiu a licitante NILO & ALMEIDA

ADVOGADOS ASSOCIADOS pelo manejo do presente recurso, no intuito de ver

reformada a decisão que declarou ""HABILITADA, CLASSIFICADA e VENCEDORA

do presente certame a empresa ASSIS ALMEIDA E NÓBREGA ADVOGADOS

ASSOCIADOS.
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3. DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO

Inicialmente, cumpre registrar a imperiosa necessidade de completa

reforma do Resultado de Licitação correspondente ao Edital de Convite n° 004/2020,
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MlX1L0& Almeida
ADVOGADOS ASSOCIADOS

que declarou vencedora a empresa Assis Almeida e Nóbrega Advogados Associados,

tendo em vista que esta decisão da Comissão de Licitação desconsiderou as

exigências e as disposições contidas no Edital de Convite n° 004/2020, sob enfoque.

3.1 DAS IRREGULARIDADES DA DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO DA EMPRESA DECLARADA VENCEDORA

Inicialmente, cumpre observar que o teor do AVISO DE RESULTADO

DE LICITAÇÃO - CONVITE NA 004/2020 - SESI/SENAI/PB, abaixo colacionado;

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
CONVITE NA 004/2020 - SESI/SENAI/DR/PB

r

o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESi/PB e o SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB, por intermédio da Presidente da

Comissão de Licitação, torna público e para o conhecimento de quem possa
interessar que após análise dos Documentos de Habilitação apresentados pela

empresa ASSIS ALMEIDA E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIADOS referentes
ao Convite n°. 004/2020. cujo objeto é a contratação de empresa especializada

para prestação de serviços advocaticlos e assessoria jurídica, em caráter

continuado, para atender as demandas das unidades do SESI/SENAI -

Departamento Regional da Paraíba, pela Comissão de Licitação, obedecidos aos

critérios de julgamento prescritos no Edital considerou HABILITADA,

CLASSIFICADA e VENCEDORA do presente certame a empresa ASSIS

ALMEIDA E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIADOS. Ante o exposto, conforme
preceitua o artigo 22 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, decorrido

o prazo legal, os autos serão encaminhados para a autoridade superior para a

devida homologação e adjudicação

Entretanto, em que pese o Aviso de Resultado em referência mencionar

expressamente a "análise dos Documentos de Habilitação apresentados pela

empresa ASSIS ALMEIDA E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIADOS", a

respectiva documentação revela a inobservância das exigências editalícias

constantes no item 5.4, in verbis:
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X1L0& Almeida
ADVOGADOS ASSOCIADOS

5.4 - A empresa proponente deverá, obrígatonamente, apresentar os documentos relacionados

no item 5.3, em original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso da c^ia simples. A

Comissão de Licitações do SESI/SENAl/PB poderá autenticar o documento apresentado pela

proponente, no dia da sessão de abertura dos en\«Iopes, desde que acompanhado do

documento original. Neste caso, a autenticação só será válida para efeitos da presente

licitação

Isto porque, o "Contrato de Constituição de Sociedade de Advogados"

e a correspondente Certidão de Registro junto a OAB/PB, constantes às fls. 10-20 e

fl. 23 do conjunto de documentos apresentado por Assis Almeida e Nóbrcga

Advogados Associados, constituem cópias simples, nas quais não consta o selo de

autenticação, nem tampouco o registro da Comissão de Licitações do

SESI/SENAI/PB, de que tais documentos conferem com os originais, nos termos

do que determina o item 5.4 do Edital.

Há que se destacar, ainda, que o carimbo "confere com o original"

também foi fotocopiado, ou seja, o documento é uma "xerox da xerox", sem

qualquer constatação de autenticidade.

Isso se percebe, facilmente, da observação da seguinte imagem extraída

da fl. 21 dos documentos do referido escritório:

BrÜnÕÃugÜ^
OAB/PB 11.642

Testemunhas:

Identidade: Identidade; £>3-9- '^éo PS

CPf-/7.AJtrD^/u na ,' ' c oZ YL —i/9 bRO£MüOSAOVOOADOSC'~'URASI-,. ^
SECCIONAL DA PARAlSA .

CONFERE cotwü orlQln»! (
JttiitPessaa. ■- ^ "*

fcucj-lBtViaruneiontt:'' í
cSoü^

Av. Joio Machado, n» 553, Ed. PUzá^enter. sab 508. C«nt/o, CEP; 58.013.520, João PeMoa^PB ^
Ewnall; asslsaImaTOa@yahoo.coni.br í bruno_nobrega@hotmaU.com \

i: (83) 3247.007318844-131319913-0075 (^V

Este documento foi assinado
Para verificar as assinatuias-

:e por Edvaldo Nilo De Almeida,
ite hTOa:Z/'oab.portaldeassinaturas.com.br;443 e uliiize o código B665-18A0-5F4A-O336.

!6l)30í.3-a0&5 ^
rd Cl c«rK« a

5>^.j il* 3u!
Q05»xcK

03
O
5»
is

iS o
•=. «a

c 3

o w

gf

O Q
« fl»

UJ 0.



MlXlLO &\LMEIDA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Portanto, resta patente a ausência de conformidade da documentação

apresentada por Assis Almeida e Nóbrega Advogados Associados, com o Edital de

Convite 004/2020, fato que enseja sua desclassificação, conforme determina o

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, em seu artigo 14, inciso II,

a seguir transcrito:

Art. 14. O procedimento licitatório será afeto a uma comissão de
licitação, observando-se na modalidade pregão o disposto nos arts.
18 a 21, e nas demais modalidades, as seguintes fases:
(...)
II) abertura, em dia e hora previamente designados, dos envelopes
contendo as propostas dos licitantes habilitados, verifícando-se sua
conformidade com os requisitos do editaL desclassificando-se

aquelas que não os tenham atendido:

Nesse contexto, a averiguação do requisito constante no item 5.4 do

Edital de Convite 004/2020, o qual exige que as cópias sejam autenticadas ou

conferidas com o original pela Comissão, em cotejo com os documentos apresentados

pela empresa tida como vencedora, não enseja dúvidas quanto a não conformidade

dessa documentação com as exigências editalícias, e, por conseguinte, a necessidade

de desclassificação da empresa Assis Almeida e Nóbrega Advogados Associados,

em cumprimento ao artigo 14, inciso II, do Regulamento de Licitações e Contratos

do SESI/SENAI, colacionado linhas acima.

Pelos elementos expostos no presente recurso, tem-se, portanto, que o

Aviso de Resultado que declarou vencedora a empresa Assis Almeida e Nóbrega

Advogados Associados equivocou-se, quando da análise da respectiva

documentação, deixando de realizar a necessária desclassificação da licitante, em face

da inobservância da documentação da empresa Assis Almeida e Nóbrega Advogados

Associados com o Edital de Convite 004/2020, mais especificamente com o requisito

constante no item 5.4.
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MlXiLO & Almeida
ADVOGADOS ASSOCIADOS

4. DO PEDIDO

A luz das considerações supra, considerando a total pertinência dos

fundamentos expostos pela Recorrente sua manifestação, requer seja o presente

recurso recepcionado e analisado, para que, no mérito, seja julgado

TOTALMENTE PROCEDENTE, para reformar a decisão veiculada no AVISO

DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - CONVITE N". 004/2020 -

SESI/SEANAI/DR/PB, a fim de desclassifícar a empresa Assis Almeida e

Nóbrega Advogados Associados, por descumprimcnto ao requisito constante do

item 5.4 do Edital, no termos do artigo 14, inciso II, do Regulamento de Licitações e

Contratos do SESI/SENAI, e declarar vencedora a licitante Nilo & Almeida

Advogados Associados junto ao junto ao EDITAL DE CONVITE 004/2020 -
(d

MENOR PREÇO. ^
<

Nestes termos, 'í»
1

pede deferimento.

Brasília, 17 de março de 2020.

\h

Edvaldo Nilo de Almeida

NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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