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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 

IMPUGNANTE: TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI.  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2020 – SESI/SENAI 

 

OBJETO: Aquisição de material elétrico destinado às Unidades do SESI/SENAI – 

Departamento Regional da Paraíba. 

  

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRAZO DE 
IMPUGNAÇÃO FIXADO NO ART. 41 DA LEI 8.666/93. 
INAPLICABILIDADE DA LEI GERAL DE 
LICITAÇÕES. PRAZO CONFORME REGULAMENTO 
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESI E SENAI. 
EXIGÊNCIA DE FIRMA RECONHECIDA EM 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. 
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AUFERIR A 
AUTENTICIDADE DE ASSINATURA DE 
DOCUMENTOS ENCAMINHADOS VIA E-MAIL. 
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 

 

I. DA SINÓPSE DA PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 

 

Em breve síntese do caderno processual concernente ao Pregão Presencial 

Nº. 058/2020, depreende-se que se trata de procedimento administrativo para 

Aquisição de material elétrico destinado às unidades do SESI/SENAI - 

Departamento Regional da Paraíba, em que a sessão de licitação ocorrerá no dia 

10 de dezembro de 2020. 

Dito isto, a empresa TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI 

impugnou o referido instrumento convocatório, mediante manifestação escrita 

endereçada à Comissão de Licitação do SESI/SENAI, alegando, em síntese, que o 

prazo de impugnação previsto no item “9.1.1” [Item 7.2] do Edital está destoando 

daquele fixado no art. 41, §§1º e 2º, da Lei Federal 8.666/93. 

Aduz, ainda, que a exigência de reconhecimento de firma em atestados de 

capacidade técnica emitidos pelos membros da administração pública direta e 

indireta está em dissonância com o entendimento do Tribunal de Contas da União, 

tendo em vista que o referido pretório definiu que seria dispensável o 
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reconhecimento de firma diante a fé-pública inerente aos órgãos que compõe o 

regime jurídico administrativo. 

Ademais, verifica-se, em juízo de admissibilidade, que a impugnação atende 

as exigências do Item 7 do Edital de Licitação, uma vez que o requerimento fora 

encaminhado tempestivamente no dia 09 de dezembro de 2020, via e-mail 

institucional disponibilizado pela Comissão de Licitação do SESI/SENAI/DR/PB, 

sendo o pedido corretamente endereçado a Pregoeira das Entidades licitantes, cuja 

fundamentação tem como objetivo açoitar itens do Edital de Licitação. 

É, em epítome, o que basta à guisa de relatório.  

     Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a DECIDIR. 

 

II. DECISÃO.   

Inicialmente, cumpre esclarecer que o SESI e o SENAI não integram a 

administração pública direta ou indireta, possuindo natureza jurídica de direito 

privado, constituindo um dos serviços sociais autônomos sem fins lucrativos, 

possuindo regulamento próprio de licitações e contratos. 

Desse modo, não será aplicável ao caso sub examine a Lei 8666/93 e art. 37 

da Carta Magna, sendo os processos de licitação regrados pelo Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI/SENAI, senão vejamos o entendimento do Tribunal 

de Contas da União:  

Conhecer da presente denúncia, uma vez 
satisfeitos os requisitos de admissibilidade 
previstos no art. 213 do RI/TCU, para, no mérito, 
considera-la: 1.1 – improcedente, tanto no que 
se refere à questão da “adoção”, pelo 
SENAC/RS, da praça pública Daltro Filho, em 
Porto Alegre - RS, quanto no que tange aos 
processos licitatórios, visto que, por não 
estarem incluídos na lista de entidades 
enumeradas no parágrafo único do art. 1° da Lei 
n° 8.666/93, os serviços sociais autônomos não 
estão sujeitos à observância dos estritos 
procedimentos na referida lei, e sim aos seus 
regulamentos próprios devidamente publicados 
(Decisão 907/97 – Plenário TCU, Relator: 
LINCOLN MAGALHÃES DA ROCHA).  
 

A propósito, vejamos o entendimento entabulado pelo Supremo Tribunal 

Federal na ocasião do julgamento do MS 33442/DF, ipsis litteris: 
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Feitas essas considerações, conclui-se que as 
entidades do “Sistema S” desenvolvem 
atividades privadas incentivadas e fomentadas 
pelo Poder Público, não se submetendo ao 
regramento disciplinado pela Lei 8.666/93. Tendo 
em vista a autonomia que lhes é conferida, 
exige-se apenas a realização de um 
procedimento simplificado de licitação previsto 
em regulamento próprio, o qual deve observar 
os princípios gerais que regem a matéria. No 
caso dos autos, verifica-se que o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) 
possui regulamento próprio sobre licitações 
(Resolução 25/2012), do qual não consta a 
exigência de que em seus editais deva conter o 
orçamento estimado em planilhas de 
quantitativos e custos unitários, bem como de 
critério de aceitabilidade. (MANDADO DE 
SEGURANÇA 33.442 DISTRITO FEDERAL – STF, 
RELATOR: MINISTRO GILMAR MENDES, 
PUBLICADO EM 27 DE MARÇO DE 2018). 

 

Sobre o tema ora em testilha aduz a doutrinadora Julieta Mendes Lopes 

Vareschini (2017, p. 21), in verbis:   

Nessa perspectiva, obras, serviços, compras e 
alienações realizadas pelos Serviços Sociais 
Autônomos subordinam-se aos Regulamentos 
dessas entidades e devem ser precedidas de 
licitação, conforme preceitua o art. 1º da norma, 
excetuadas as hipóteses de dispensa e 
inexigibilidade que serão analisadas na 
sequência. 

Com efeito, infere-se que há entendimento sacramentado na 

jurisprudência e na doutrina relativamente a inaplicabilidade da Lei Federal 

8.666/93 aos processos licitatórios do SESI e SENAI, devendo as contratações no 

âmbito das referidas paraestatais perseguir o procedimento previsto no seu 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 

In casu, verifica-se que a empresa proponente impugnou o Item 7.1 do 

instrumento convocatório, aduzindo que o SESI e SENAI não observaram os 

prazos legais de impugnação estabelecidos nos §§1º e 2º do artigo 41 da Lei 

Federal 8.666/93. No entanto, as entidades licitantes não se submetem as 

diretrizes das leis de regência das contratações pelos órgãos públicos. 

No tocante a alegação de vedação legal quanto a exigência de 

reconhecimento de firma em atestado de capacidade técnica, verifica-se que 
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Tribunal de Contas da União tem entendimento no sentido de que a exigência 

violaria o princípio da competitividade, salvo em casos de dúvida quanto à 

autenticidade da assinatura com prévia previsão editalícia, senão vejamos: 

A exigência de reconhecimento de firma em documentos 
apenas pode ser feita em caso de dúvida quanto à 
autenticidade da assinatura e se houver prévia previsão 
editalícia. (Acórdão 1301/2015-Plenário). 

Nesse sentido, justifica-se a exigência de reconhecimento de firma nos 

atestados de capacidade técnica em razão da forma de realização da sessão, que 

ocorrerá via remota mediante plataforma on-line em decorrência da pandemia da 

COVID-19, conforme devidamente justificado no preâmbulo do Edital de licitação.  

Não obstante, os documentos de habilitação serão encaminhados via e-mail 

em pasta zipada (Item 5.1 do Edital), sendo, portanto, imprescindível o 

reconhecimento de firma no referido documento com vistas a auferir à 

autenticidade da assinatura, cuja previsão está contida no Item 5.3, alínea “n”, do 

Edital de Licitação ora vergastado. 

Convém sublevar, ainda, que a exigência de reconhecimento de firma no 

atestado de capacidade técnica será aplicável a todos as empresas proponentes, 

indistintamente, não havendo o que se falar de violação ao princípio da 

competitividade. 

Por fim, não merece prosperar as aduções da empresa proponente, tendo 

em vista que a alínea “n” do item 5.3 (Documentos de Habilitação) está 

consonância com o entendimento pacificado no Tribunal de Contas da União, não 

havendo violação ao princípio licitatório da competividade, tendo em vista a notória 

necessidade de verificação da autenticidade dos documentos de habilitação do 

certame que são encaminhados por e-mail disponibilizado pela Comissão de 

Licitação. 

 

III. DECISÃO. 

 

Ex positis, e por tudo que consta nos autos do Pregão Presencial 

058/2020 – SESI/SENAI, julgamos IMPROCEDENTE os pedidos contidos no 

requerimento encaminhado pela empresa TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 
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EIRELI, mantendo a redação dos itens impugnados do referido instrumento 

convocatório. 

 

É a decisão. 

Publique-se. 

 Campina Grande, 09 de dezembro de 2020. 

 

 


