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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 

IMPUGNANTE: WALLYSSON ALVES ROCHA.  

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2021 – SESI 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de execução 

de obra de reforma e adequação do ginásio e entorno, coberta do palco e rampa de acesso 

a área da piscina do Centro de Atividades do SESI José de Paiva Gadelha, localizado no 

município de Sousa-PB. 

  

IMPUGNAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO DE 5% (CINCO 
POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO DA OBRA COMO 
HABILITAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA. PERCENTUAL 
QUE VIOLA O LIMITE DO ART. 31, INCISO III, DA LEI 
8.666/93. INAPLICABILIDADE DA LEI 8.666/93. 
POSSIBILIDADE. PERCENTUAL ESTABELECIDO NO ART. 
27 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO 
SESI – RLC. IMPROCEDÊNCIA. 

 

I. DA SINÓPSE DA PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 

 

Em breve síntese do caderno processual concernente à Concorrência Nº. 001/2021, 

depreende-se que se trata de procedimento administrativo para Contratação de empresa 

especializada para prestação de serviço de execução de obra de reforma e adequação do 

ginásio e entorno, coberta do palco e rampa de acesso a área da piscina do Centro de 

Atividades do SESI José de Paiva Gadelha, em que a sessão de licitação ocorrerá no dia 

15 de março de 2021. 

Dito isto, o Sr. WALLYSSON ALVES ROCHA impugnou o referido instrumento 

convocatório, mediante manifestação escrita endereçada à Comissão de Licitação do SESI, 

alegando, em síntese, que o percentual de 5% (cinco por cento) da caução exigida como 

requisito de habilitação econômico-financeira violaria o art. 31, inciso III, da Lei 8.666/93, 

impugnado a alínea “a” do item 4.2 do Anexo II do Edital. 

Aduz, ainda, que a chamada garantia da proposta deverá ser fixada na ordem de 1% 

(um por cento) do valor estimado do objeto da contratação, com vistas a avaliar a 

qualificação econômico-financeira, obsecrando pela retificação do Edital da Concorrência 
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nº. 001 – SESI/DR/PB, para redimensionar o percentual para atender o art. 31, inciso III, da 

Lei 8.666/93. 

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 04 de março de 2021, via e-mail institucional disponibilizado pela 

Comissão de Licitação do SESI/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, 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: 

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 
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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). 

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 a alínea “a” do item 4.2 

do Anexo II do Edital ora em exame, que prevê: 

 

a) Garantia da proposta através de comprovação de caução em 
dinheiro no percentual de 5% (cinco por cento) do valor estimado do 
Órgão, em que foram dadas as propostas pelo licitante, podendo ser 
feita em espécie na tesouraria do SESI/PB, no qual será emitida guia 
de recolhimento ou através de depósito identificado em nome da 
empresa licitante ou de seu sócio-administrador, devidamente 
compensado para efeito de validação, na Agência 4240, Operação 
003, Conta 900050-0 da Caixa Econômica Federal, sendo 
indispensável à comprovação dentro do envelope de habilitação 
a.1) A garantia da proposta será devolvida ao licitante vencedor 
após a assinatura do contrato e aos demais licitantes após a 
adjudicação. 
a.2) O valor referente à devolução da garantia de execução da obra 
será atualizado através do índice monetário IGP-M. (Grifo nosso) 

 

Dito isto, a Proponente questiona a exigência de caução em dinheiro no percentual 

5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do órgão, alegando que a porcentagem do 

referido requisito econômico-financeiro estaria violando o art. 31, inciso III, da Lei 8.666/93, 

no qual prevê a exigência de até 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 

contratação. 

Ocorre que o valor exigido a título de caução em dinheiro está consonância com 

os artigos 12 e 27 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, que estabelecem a 

possibilidade de exigência de caução em até 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 

vejamos: 
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Art. 12. Para a habilitação nas licitações poderá, observado o disposto 
no parágrafo único, ser exigida dos interessados, no todo ou em parte, 
conforme se estabelecer no instrumento convocatório, documentação 
relativa a: 
III) qualificação econômico-financeira:  
 
c) garantia de proposta, nas mesmas modalidades e critérios previstos 
no art. 27 deste Regulamento, que para o licitante vencedor será 
devolvida quando da assinatura do contrato. (Grifo nosso) 
 
Art. 27. A prestação de garantia, quando prevista no instrumento 
convocatório, limitada a 10% (dez por cento) do valor do contrato, e à 
escolha do prestador, constará de:  
I) caução em dinheiro; (Grifo nosso) 
 

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

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

 
A entidade poderá exigir, ainda, garantia de proposta, nas mesmas 
modalidades e critérios previstos no art. 27, quais sejam: caução em 
dinheiro, fiança bancária e seguro garantia, limitados a 10% (dez por 
cento) do valor da proposta. Conforme previsto no final da alínea “c”, 
inciso III, do artigo em análise, para o licitante vencedor, a garantia 
deverá ser devolvida quando da assinatura do contrato. Para os demais 
licitantes, tal devolução deve ser efetuada quando da adjudicação do 
objeto ao vencedor, tendo em vista que tal ato tem por escopo liberar os 
demais licitantes dos compromissos assumidos 

 
A propósito, o Tribunal de Contas da União – TCU, no Acórdão nº 2.605 /2012 – 

Plenário, TC 018.863/2012-4, admitiu a exigência cumulativa de caução em dinheiro e 

demonstração de capital social mínimo nos Editais do Sistema “S”, ipsis litteris: 

 

 “6. É lícita a cumulação dos requisitos de capital social integralizado 
mínimo e de caução de garantia da proposta, em licitação conduzida por 
ente do Sistema ‘S’, quando essa simultaneidade de exigências estiver 
contemplada em seu Regulamento de Licitações e Contratos. Ainda no 
âmbito da Auditoria realizada no SENAT e no SEST, que avaliou a 
regularidade de processos licitatórios e de contratos de aquisição de 
bens e prestação de serviços, destaque-se o seguinte achado de 
auditoria: exigência de capital social integralizado mínimo, juntamente 
com caução de garantia da proposta nas licitações para construção de 
unidades do SEST/SENAT. A unidade técnica, após examinar os 
esclarecimentos apresentados por gestores das entidades a esse 
respeito, considerou-os insatisfatórios, sob o fundamento de que a 
jurisprudência do Tribunal teria se firmado, a partir do regramento 
contido na Lei nº 8.666/1993, no sentido de que a cumulação desses 
requisitos criaria restrição indevida à participação de interessados nos 
certames. O relator, contudo, anotou que tal possibilidade foi 
contemplada pelo Regulamento de Licitações e Contratos dessas 
entidades, ‘prevalecendo sobre o estatuto das licitações, de aplicação 
subsidiária’. E prosseguiu: ‘Preservando o que dispõe o Regulamento, 
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há de se verificar, em cada caso concreto, se o capital mínimo exigido 
guarda proporcionalidade com a totalidade do objeto licitado, ou com 
suas parcelas, caso prevista a adjudicação por itens’. O Tribunal, então, 
endossou a conclusão do relator, no sentido de que a cumulação das 
citadas exigências não configurou irregularidade” (TCU. Acórdão nº 
2.605 /2012 – Plenário, TC 018.863/2012-4. Rel.: Min. Marcos Bemquerer 
Costa. DOU 26.9.2012). 

 

Portanto, não merece prosperar as aduções da empresa proponente, tendo em 

vista que a alínea “a” do item 4.2 do Anexo II do Edital está consonância com os art. 12, 

inciso III, alínea “c” e art. 27, inciso I, ambos do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESI, assim como ancorado em entendimento pacificado no Tribunal de Contas da União. 

 

III. DECISÃO. 

 

Ex positis, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido no requerimento encaminhado 

pelo Sr. WALLYSSON ALVES ROCHA, mantendo a redação da alínea “a” do item 4.2 do 

Anexo II do instrumento convocatório da Concorrência Nº 001/2021 do SESI/DR/PB. 

 

É a decisão. 

Publique-se. 

 Campina Grande, em 09 de março de 2021. 

 

 

ARIANA ALMEIDA GONZAGA 
Presidente da Comissão de Licitação do SESI/DR/PB 

 


