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MUNICÍPIO DE IRANI - SC 

Setor de Compras e Licitações 

Pregoeira e equipe de Apoio 

 

Referência: PROCESSO LICITATÓRIO N° 059/2021 

        PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de planejamento, organização e 

execução de Processo Seletivo, mediante a realização de provas teóricas e títulos com 

divulgação na internet, execução e divulgação de todas as etapas do Processo para ingresso no 

quadro de servidores temporários do Município de Irani, nos cargos descritos no Anexo I do 

presente Edital. 

 

“RECURSO ADMINISTRATIVO” 
 

A empresa SCHEILA APARECIDA WEISS ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ N. 26.068.753/0001-22, com sede à rua Barão do Rio Branco, 471, bairro Imigrantes de Timbó/SC 

neste ato representada pela Sra. Scheila Aparecida Weiss, Sócia Proprietária portadora do CPF N. 

035.774.019-07, vem respeitosa e tempestivamente na forma da Lei 10.520/2002 Artigo 4º, Inciso XVIII 

impetrar Recurso Administrativo contra a habilitação da empresa Georgeo Almeida ME: 

 

Lei 10.520/2002 Artigo 4º, Inciso XVIII 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 

interessados e observará as seguintes regras: 

[...]; 

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos; 

 

1- DOS FATOS INICIAIS: 

 

No dia 16 de julho de 2021, às 9 horas, em sessão pública, realizada, na sala de Compras e Licitações da 

Prefeitura Municipal de Irani ocorreu a abertura dos envelopes de n. 01 e 02 contendo às PROPOSTAS DE 
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PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO além da etapa de lances e julgamento das propostas, 

sendo que a empresa Georgeo Almeida ME foi equivocadamente declarada vencedora, pois a mesma 

apresentou cópias (autenticadas por funcionário público) de cópias autenticadas em cartório dos documentos 

de habilitação dos membros da equipe técnica de sua empresa (diplomas) o que se mostra um ato ilegal. 

 

2- DA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

Nos processos licitatórios não seria razoável exigir dos licitantes apenas a apresentação de 

documentos originais, dessa forma, o art. 32 da Lei 8.666/93, permite outras formas de apresentação de 

documento: 

 

Lei 8.666/93, art. 32: 

 “Os documentos necessários à habilitação poderão 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”. 

 

Assim, a Lei 8.666/93 determina que os documentos poderão ser autenticados por servidor da 

Administração. Porém, a Administração pode autenticar cópia de documento simples, somente com a 

apresentação de cópia autenticada em cartório, ou seja, sem a apresentação do documento original? 

 

Para responder a tal questionamento podemos recorrer as mesmas regras de autenticação de 

documentos utilizados pelos cartórios, ou seja, não é possível a autenticação de documento sem a 

apresentação do documento original. No documento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios da Série Conversando sobre Cartórios Extrajudiciais, disponível em  

https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/edicoes/manuais-e-cartilhas/cartilha-de-cartorios-extrajudiciais/cartorio-

de-notas, na página 5 é extremamente claro sobre este assunto: 

 

2.3 É possível fazer a autenticação de uma cópia autenticada? 

Não, a autenticação de documentos só pode ser feita com o documento original. 

 

O Colégio Notarial do Brasil – Seção Santa Catarina, que pode ser consultado em 

http://cnbsc.org.br/autenticacao-de-copias/, também nos traz a mesma clareza: 

 

É vedada a utilização de cópia de documento, autenticada ou não, para fazer 

nova autenticação, ou seja, a cópia autenticada só pode ser feita mediante 

apresentação de documentos originais. 

 

Isso é também o que pressupõe o §1º. do art. 10º, do Decreto Federal 9.094/17: 

https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/edicoes/manuais-e-cartilhas/cartilha-de-cartorios-extrajudiciais/cartorio-de-notas
https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/edicoes/manuais-e-cartilhas/cartilha-de-cartorios-extrajudiciais/cartorio-de-notas
http://cnbsc.org.br/autenticacao-de-copias/
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§ 1º A autenticação de cópia de documentos poderá ser feita, por meio de 

cotejo da cópia com o documento original, pelo servidor público a quem o 

documento deva ser apresentado. (Grifo nosso). 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) também entende dessa forma: 

 

No que concerne à alegação de que a exigência de que todos os documentos 

relacionados no edital sejam apresentados em original ou cópia autenticada por 

cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial fere as disposições 

contidas nos arts. 384 e 385 do CPC, visto que não considera a possibilidade de 

servidor da comissão de licitação ou nomeado por ela certificar a autenticidade de 

fotocópia apresentada em conjunto com o original, tal interpretação não encontra 

abrigo. Ora, para que servidor possa atestar a autenticidade de cópias de documentos 

devem ser disponibilizados necessariamente seus originais, justamente uma das formas 

de apresentação de documentos prevista no questionado item 4.5 do edital da referida 

licitação. TCU. Acórdão 801/04. Órgão Julgador: Plenário. Relator: Ministro Augusto 

Sherman. Data da Sessão: 23/07/04. (Grifo nosso). 

 

Restam claras, as desconformidades do ato pois embora a Lei 8.666/93 não estabeleça o 

procedimento para autenticação dos documentos no certame, o modo legal é a autenticação das cópias 

apenas com a apresentação dos documentos originais, tal qual ocorre com a autenticação de cópias em 

cartório, pois esta é a única forma de garantir sua autenticidade. 

 

Diante dos fatos expostos e fundamentados com clareza confiamos na seriedade da Pregoeira e 

Equipe de Apoio para trazer para este certame nada mais que a segurança para este processo licitatório que, 

caso siga adiante da forma como se encontra, poderia configurar vício de Legalidade e Isonomia. 

 

 

III- DO PEDIDO 

 

Nossa empresa SCHEILA APARECIDA WEISS - ME, neste ato representado pela Sra. Scheila 

Aparecida Weiss, Sócia Proprietária vem à presença da Pregoeira e Equipe de Apoio pedir: 

 

a) Que seja inabilitada a empresa Georgeo Almeida ME pelos fatos e fundamentos apresentados; 

b) Que, dessa forma, seja aberto o documento de habilitação de nossa empresa, e estando em 

conformidade com edital de licitação, que nossa empresa seja declara vencedora do certame; 
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c) Que, caso não seja esse o entendimento, que sejam enviadas as presentes razões, à apreciação da 

autoridade hierarquicamente superior, para os fins de direito, conforme prevê o parágrafo 4º do art. 109 da 

Lei Federal N.º 8.666/93, como também poderemos fazer uso da prerrogativa constante no parágrafo 1º do 

art. 113 da supracitada Lei; 

d) Não sendo esse o entendimento da autoridade hierarquicamente superior, requeremos 

alternativamente que seja remetida cópia dos autos para o Ministério Público para que este possa apurar e 

tomar as medidas que julgarem necessárias. 

 

 

Nestes termos, pede deferimento 

 

 

Timbó – SC, 19 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Scheila Aparecida Weiss 

Representante legal da empresa 

RG 3.533.331 

CPF 035.774.019-07 
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