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Belo horizonte, 08 Junho de 2021.  

ILUSTRÍSSIMO  SENHOR, 

REPRESENTANTE  DA SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL 
DA PARAÍBA E O SERVIÇO NACIO-NAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, 

DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAÍBA 
EDITAL DE PREGÃO Nº. 016/2021 

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 016/2021 (SESSÃO PÚBLICA ONLINE) 
TIPO: MENOR PREÇO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SESI Nº. 012/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SENAI Nº. 010/2021 

 
APONTUAL COMERCIO  - EIRELI pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 19.876.529/0001-00, com sede na Rua Monte Líbano 271, sala A, Padre 
Eustáquio , na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, vem, respeitosamente, 
perante Vossa Senhoria, por seu procurador signatário, apresentar RECURSO 
ADMINISTRATIVO  por parte de sua desclassificação, com defesa prévia, pelos motivos a 
serem aduzidos. 

 

DOS FATOS: 

 
Primeiramente gostaríamos de resumir a empresa APONTUAL COMÉRCIO  - EIRELI, uma 

empresa brasileira criada em 2006  por estudantes formados em uma universidade federal que 
zelam pelo patrimônio público. A empresa foi criada para fornecer ao governo soluções de 
qualidade, preço e um bom atendimento em toda linha de produtos e serviços que 
comercializamos. Em 15 anos de criação, estamos hoje ajudando o governo em entregas de 
produtos e serviços que vão ao interior da floresta amazônica na cidade de Tabatinga ao centro 
mais industrializado que hoje é situado na cidade metropolitana de São Paulo. Empregamos 
indiretamente mais de 50 pessoas e sempre tratamos as licitações com cautela, respeito, 
profissionalismo para que sua finalidade seja realmente atingida. 
 

Esta é a síntese dos fatos: 
 
A empresa APONTUAL COMÉRCIO - EIRELI,, participou do pregão eletrônico em epígrafe 

almejando ser contratada. Após a disputa eletrônica nossa empresa foi consagrada vencedora dos 
itens 2,3,4,5,7. Após aferição dos documentos de habilitação, por parte da comissão de licitação foi 
inabilitada por segundo a CPL, apresentar o documento disposto no item 6.3, alínea ‘’n’’ sem o 

reconhecimento de firma em cartório.  
 

Primeiramente,  vale ressaltar: 
 
Retirado do Edital: “ 6.3  alinea “n”  Apresentar atestado (ou declaração) de capacidade 

técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que prestou serviços e 
entregou produtos iguais ou semelhantes aos ora licitados, comprovando aptidão para o 
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, devidamente assinado 

com firma reconhecida em cartório.” 

A empresa Apontual apresentou Atestado de fornecimento com autenticação cartorial com selo 

digital onde poderia averiguar a veracidade do documento apresentado. Documento esse emitido por 

órgão público e fé pública. Sobre o reconhecimento de firma do documento, ressalva-se: 

 
DA VINCULAÇÃO ÀS NORMAS GERAIS DA LEI 8.666/93 
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Inicialmente, cumpre destacar que as entidades paraestatais, tal como o SESI, não se vinculam ao rigor 

da Lei 8.666/93, podendo editar normas próprias para regular seus procedimentos licitatórios. No 

entanto, o TCU já pacificou o entendimento que, conquanto não se vinculem aos estritos 

procedimentos da lei de licitações, as mencionadas entidades subordinam-se aos princípios e normas 

gerais desta Lei, in verbis: 

 

“Os Serviços Sociais Autônomos - Órgãos integrantes do Sistema "S - 

não estão sujeitos à observância dos estritos procedimentos 

estabelecidos, na Lei 8666/93, e sim aos seus regulamentos próprios 

devidamente publicados, consubstanciados nos princípios gerais do 

processo licitatório.” (grifo nosso) 

 

Assim, os princípios descritos na constituição e na Lei 8.666/93, tais como o da legalidade, da 

isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e, em especial, da obtenção da proposta mais vantajosa, 

devem ser respeitados pela entidade. 

 

De conformidade com o art. 32 da Lei nº 8.666/93, os documentos habilitatórios podem ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

NA esfera federal, o Decreto nº 9.094/2014 determina que o reconhecimento de firma só será 

necessário se houver dúvida quanto à autenticidade ou previsão legal das informações. 

 

Em geral, em face do custo envolvido, tal exigência é considerada restritiva de participação e, 

portanto, não é mais regra nos editais. 

 

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido: 

 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECONHECIMENTO DE 

FIRMA EM CERTAME LICITATÓRIO. 

 

1. A ausência de reconhecimento de firma é mera irregularidade formal, passível de ser suprida 

em certame licitatório, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

 

2. Recurso especial improvido. Discute-se no presente feito, se a falta de reconhecimento de 

firma do subscritor dodocumento em feito licitatório é suficiente para eliminação do certame em 

respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

 

Ora, a ausência de reconhecimento de firma pode ser facilmente suprida pelos demais 

documentos apresentados e ao longo do procedimento licitatório (grifo nosso). Deste modo, ela se 

constitui em mera irregularidade, perfeitamente sanável, pois não causa qualquer prejuízo ao interesse 

público. 6 Nessa seara, a legalidade estrita cede terreno à instrumentalidade das exigências do edital, 

porquanto a irregularidade ocorrida (falta de reconhecimento de firma do instrumento) constitui-se em 

defeito irrelevante...”. 

 

(Recurso Especial 542.333/RS – Rel. Min. Castro Meira – Segunda Turma – Data da 

Publicação: 07/11/05 – grifou-se) 

 

O Tribunal de Contas da União tem o mesmo entendimento: 

 

Acórdão 291/2014 – Plenário – TCU 
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9.3. Dar ciência à Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO das seguintes 

irregularidades e impropriedades ocorridas na Tomada de Preços 05/2013, com vistas a evitá-las em 

futuros certames licitatórios destinados à contratação de objetos custeados por recursos federais: 

 

9.3.4. Inabilitação de empresa devido à ausência de reconhecimento de firma, exigência essa 

que apenas pode ser feita em caso de dúvida da autenticidade da assinatura e com prévia previsão 

editalícia, conforme entendimento desta Corte, a exemplo do Acórdão 3.966/2009-2ª Câmara; Acórdão 

604/2015 – Plenário 

 

9.3.2 a jurisprudência desta Corte de Contas considera restritiva à competitividade das 

licitações cláusula que exija a apresentação de documentação com firma reconhecida em cartório, 

conforme Acórdão 291/2014 – Plenário; ” 
 
Ainda, sobre todos os argumentos apresentados, o edital menciona no item: 
 
“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....” 
 
Visando a preservação da proposta mais vantajosa, e dos demais argumentos já apresentados, a 
nobre comissão de licitação poderá segundo o instrumento realizar diligência no órgão emissor do 
atestado de capacidade técnica a fim de certificar a veracidade das informações. Não obstante, 
poderá também  exigir da empresa Apontual Comércio – Eireli o fornecimento de notas fiscais que 
comprovem fornecimento dos produtos as entidades citadas. Não causando prejuízos e sendo 
facilmente supridas as necessidades da comissão.   
 
Outro fato que deve ser mencionado, seria da empresa ora concorrente Bidden Comercial Ltda, 
posterior arrematante e declarada vencedora dos itens possuir cadastro restritivo em participar de 
licitações em órgãos públicos.  
 
Pedimos que seja realizada diligência no portal: 
 
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis 
 
E verificado punição de impedimento de licitar com ampla abrangência em órgãos federais. No que 
tange nas punições deverá ser realizado também consulta ao sicaf federal para averiguar 
penalidades. 
 

 
 
 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
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DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto requer: 

 

a) Que seja conhecido o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, posto que tempestiva, para, 

no mérito, julgar totalmente procedente os pedidos do RECORRENTE pelos fatos e fundamentos 

acima expostos, habilitando a empresa Apontual Comércio - EIRELI; 

b) Que, caso V. Sa. entenda pela improcedência das razões da Recorrente, remeta à Autoridade 

Competente para revisão; 

c) Que seja dada a devida publicidade à decisão. 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

 

Belo Horizonte, 08 de Junho de 2021. 
 

  

 
 
 
  
  

Júlio Cezar Ribeiro da Silva Filho 
CPF: 063.613.096-73/ RG: MG-13.157.315 

 
 

 


