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À Comissão Central de Licitação Do SESI e SENAI – COCEL

Concorrência - 031/2021

FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA,
localizada à Travessa Sargento Portugal, 64 – Bairro: Aerolandia – CEP: 60.850-520,

no estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 06.809.941/0001-57, neste ato

representada por seu representante legal, ADRIANO CAMARA MARQUES,
CPF:390.013.183-04, vem, perante esta autoridade, por seus advogados abaixo

assinados, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, nos termos do nos termos do art.
109 alínea “a”, Lei 8.666/1993, e item 8.1 do Edital, contra a decisão administrativa

que declarou as empresas OI S.A. e CLARO S.A. habilitadas para participação no

procedimento licitatório em comento.

I. DOS FATOS

Cuida-se de procedimento licitatório realizado pela

Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI – COCEL, que tem por objeto a

contratação de serviços de acesso IP permanente, dedicados e exclusivos, entre a

rede de comunicação de dados das unidades do SESI e do SENAI, nos Municípios

de Belém, Ananindeua, Santa Izabel, Castanhal, Barcarena e São Miguel do Guamá,

todas pertencentes aos Departamentos Regionais do Pará, e a internet, mediante

ativação de circuito de comunicação de dados primário e secundário, locação de

equipamentos e prestação de serviços de instalação, configuração, gerenciamento

proativo e suporte técnico, conforme Edital e seu Anexo I.
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A recorrente atua no mercado, exercendo atividade

compatível com o objeto do presente certame, apresentando, no ato da abertura do

Processo Licitatório por Concorrência, todos os documentos necessários para sua

habilitação e participação na concorrência para execução do contrato.

Todavia, conforme consta da ata de abertura, as

concorrentes OI S.A. e CLARO S.A. deixaram de apresentar alguns dos documentos

necessários para sua habilitação. Dessa forma, foi concedido o prazo de 24 (vinte e

quatro) horas úteis para sanar os vícios apontados.

Ocorre que, os documentos faltantes consistem em

documentos essenciais para a habilitação no procedimento, não sendo autorizada,

pela legislação, a juntada desse tipo de documento, em momento posterior a

abertura dos envelopes. São autorizadas apenas quando se trata de erro formal ou

material, que não altere a substância do documento.

Dessa forma, ante a violação apontada acima, vem

apresentar o presente recurso administrativo.

II. DA TEMPESTIVIDADE

Conforme previsto em item 8.1, do Edital do presente

certame, o prazo para apresentação das razões do recurso administrativo é de
5 (cinco) dias úteis, após a decisão recorrida.
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8.1- Ao final da sessão, definida a fase de habilitação ou
declarada vencedora do certame, a(s) licitante(s) que
pretender(em) interpor recurso administrativo deverá(ão)
apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis as razões do
recurso, facultando-se aos demais licitantes a
oportunidade de apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos;

Desse modo, considerando o prazo previsto acima e a

data de comunicação da decisão recorrida, qual seja, dia 22/06/2021, dies a quo

para interposição do recurso é dia 29/06/2021, sendo, portanto, tempestiva as

presentes razões.

III. DO MÉRITO

III.I – Da impossibilidade de juntada posterior de documentos nos
procedimentos de licitações públicas / omissão ou falha substancial prejudica
o conteúdo essencial do documento.

Cuida-se de procedimento licitatório, na modalidade de

concorrência, cujo objeto se encontra descrito em item 1.1, que assim dispõe:

1.1- A presente licitação tem por objeto a contratação de
serviços de acesso IP permanente, dedicados e exclusivos,
entre a rede de comunicação de dados das unidades do
SESI e do SENAI, nos Municípios de Belém, Ananindeua,
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Santa Izabel, Castanhal, Barcarena e São Miguel do Guamá,
todas pertencentes aos Departamentos Regionais do Pará,
e a internet, mediante ativação de circuito de comunicação
de dados primário e secundário, locação de equipamentos
e prestação de serviços de instalação, configuração,
gerenciamento proativo e suporte técnico, conforme Edital
e seu Anexo I;

Para participação no presente certame, o instrumento

convocatório prevê alguns documentos essenciais para participação das

concorrentes, Conforme C. Vejamos:

4– DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Envelope nº
01 Para habilitação ao certame, o interessado deverá
satisfazer os requisitos necessários na forma da legislação
vigente. Será exigida a apresentação dos seguintes
documentos, na forma original, em cópia autenticada (com
selo de autenticação) ou por membro da Comissão, à vista
da documentação original, na forma da lei:

4.1- Documentos relativos à Regularidade Fiscal: a) Prova
de Regularidade para com Tributos Federais, através da
Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de
Negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal,
sendo válida simples cópia reprográfica de consulta na
Internet que prove a inexistência de débito que poderá ser
obtida junto ao site www.receita.fazenda.gov.br; b) Prova
de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal,
consubstanciada por Certidão Negativa de Débito ou
Positiva com Efeitos de Negativa, sob o abrigo do art. 206
do Código Tributário Nacional, sendo válida simples cópia
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reprográfica de consulta na Internet, que poderá ser obtida
junto ao site www.caixa.gov.br; c) Prova de Regularidade
para com Tributos Estaduais, através de Certidão Negativa
de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa,
comprovando a inexigibilidade do crédito, expedida pela
Unidade Federativa da sede da licitante; d) Prova de
Regularidade para com Tributos Municipais, através de
Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de
Negativa, comprovando a inexigibilidade do crédito,
expedida pelo Município sede do fornecedor.

4.2- Documentos relativos à Regularidade Jurídica: a) Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e última
Alteração em vigor, devidamente registradas, não sendo
necessária a juntada de todas as alterações contratuais
havidas; b) Prova de inscrição no Cadastro de Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ), pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado.

4.3- Documentos relativos à regularidade Econômica,
Financeira, devendo a licitante apresentar: a) Certidão
Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da
Pessoa Jurídica, com antecedência máxima de 60
(sessenta) dias corridos da data de apresentação, incluído
o dia da emissão da Certidão; b) Atestado de Capacidade
Técnica comprovando aptidão para o fornecimento do
objeto que está sendo licitado.

4.4- Sob pena de inabilitação, todos os documentos
apresentados para habilitação deverão estar em nome da
licitante com o número do CNPJ e endereço respectivo,
exceto aqueles centralizados pelos órgãos emitentes: a)
Sendo a licitante matriz, todos os documentos deverão
estar em nome da matriz; ou b) Sendo a licitante filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial; c)
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Sendo também considerados válidos: c.1) Na hipótese de
filial, documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente são emitidos em nome da matriz.

4.5-Serão consideradas habilitadas as licitantes que
apresentarem a documentação solicitada neste Edital, em
sua íntegra, salvo na hipótese abaixo;

4.6-Caso a empresa licitante apresente qualquer das
certidões vencida ou irregular e sendo a mesma emitida
por órgão da administração fiscal e tributária, antes de
exarar a decisão do julgamento da habilitação, a Comissão
de Licitação poderá, desde que esteja disponível no site do
órgão competente a informação que supra a omissão,
proceder à consulta através da Internet para verificação da
regularidade da proponente;

4.7- As Declarações anexas ao presente instrumento
convocatório deverão ser apresentadas no Envelope n° 01
(Documentos de habilitação).

Embora claramente descritos os documentos necessários

para participação no presente certame, a requerida OI S.A. deixou de apresentar

documentos fiscais, descritos no ato convocatório. Contudo, conforme se extrai da

Ata de abertura, houve a dispensa dos documentos, ante a certidão emitida pela

vara em que tramita a Recuperação Judicial.

Também deixou de apresentar as vias originais dos

atestados de capacidade técnica, sendo concedido o prazo de 24 (vinte e quatro)

horas úteis para sanar o vício apontado.
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Do mesmo modo, a concorrente CLARO S.A. apresentou

Procuração outorgada a Sra. Marise Araújo De Souza, contudo, o documento em

questão se encontra equivocado, porquanto o número do CNPJ diverge do indicado

inicialmente, também sendo concedido o prazo de 24 (vinte quatro) horas úteis para

sanar vício.

Ambas as concorrentes apresentaram os documentos

faltantes, sendo proferida decisão, informando que CLARO S.A. e a OI S.A. se

encontra devidamente habilitada. Tal decisão não merece ser mantida, visto que

viola dispositivo legal, conforme será demonstrado a seguir.

Os procedimentos licitatórios são tratados pela Lei

8.666/1993, que traz em seu conteúdo a forma e o procedimento a serem

observados nos atos de contratação pela Administração Pública que demandam a

realização de licitação. Um dos pontos abordados pela legislação é a juntada de

documentos após o início da fase de habilitação.

Segundo prevê o art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993, é

facultada a Comissão responsável pelo certame promover diligências, no intuito de

esclarecer ou complementar as informações do processo, sendo vedada a inclusão
de documentos ou informação que deveria constar na proposta original.

Art. 43, § 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior,
em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da
proposta.
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§ 4o O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no que

couber, ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao

convite.

Denota-se, portanto, que é vedado, de forma expressa, a

juntada de documentos que deveriam se encontrar anexados a proposta, no ato da

abertura do envelope. In casu, a concorrente OI S.A. deixou de apresentar as vias

originais dos atestados de capacidade técnica, sendo que tais documentos
deveriam se encontrar no envelope junto a proposta, por se tratar de
documento essencial a comprovar a aptidão da licitante a participar do
presente certame.

Dessa forma, tal documento não pode ser aceito no

presente momento, considerando que viola o dispositivo da Lei de Licitações.

Quanto a nova Procuração apresentada pela licitante

CLARO S.A., esta também não deve ser aceita. Isso porque, embora a legislação

permita a realização de diligências, no intuito de complementar ou esclarecer

informações já existentes, como a informação atualizada do CNPJ, a licitante

apresentou uma Procuração completamente nova, com Procuradores diferentes dos

apresentados na Procuração original.

Vislumbra-se que a nova Procuração apresentada sequer

menciona a Procuradora Sra. Marise Araújo De Souza, originalmente indicada,

ficando clara que se trata de apresentação de documento novo, o que é vedado pelo

dispositivo legal supramencionado, razão pela qual também não deve ser aceita.
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Nesse contexto, clara a violação do art. 43, § 3º, da Lei de

Licitações, sendo inadequada a habilitação das licitantes OI S.A. e CLARO S.A.,

razão pela qual merece reforma a decisão recorrida.

IV. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer seja o presente recurso administrativo

recebido em seu efeito suspensivo, a fim de que a homologação da classificação

das propostas seja suspensa até ulterior decisão da autoridade competente.

Após, requer que seja anulada a decisão em apreço, quando a habilitação

das concorrentes CLARO S.A. e OI S.A., pela violação do dispositivo legal

supramencionado, referente a juntada posterior de documentos nos procedimentos

licitatórios.

Pede deferimento.

Fortaleza, 28 de Junho de 2021.

___________________________________________

FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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