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 DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 

IMPUGNANTE: ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI.  

CONCORRÊNCIA Nº. 005/2021 – SESI 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 

execução de obra de reforma e melhorias nos Centos de Atividades do SESI/DR-

PB: Anna Elizabeth Lundgren, João Úrsulo Ribeiro Coutinho e Pedro Franciscano 

do Amaral. 

  
I. DO RELATÓRIO. 

 
Em análise da Concorrência Nº. 005/2021, depreende-se que se trata de 

procedimento administrativo para Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviço de serviço de execução de obra de reforma e melhorias 

nos Centros de Atividades do SESI/DR-PB, Anna Elizabeth Lundgren, João 

Úrsulo Ribeiro Coutinho e Pedro Franciscano do Amaral, em que a sessão de 

licitação ocorrerá no dia 29 de junho de 2021. 

Dito isto, a empresa ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI 

impugnou o referido instrumento convocatório, alegando, em síntese, que o item 

18.2 do instrumento convocatório teria violado o art. 56, §1º, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

Aduz, ainda, que a Lei Federal nº 8.666/93 facultaria ao contratado 

escolher a modalidade de caução para garantia da proposta, podendo, portanto, 

optar por prestar o referido requisito de qualificação econômico-financeira 

através de caução, seguro-garantia ou fiança bancária. 

Desse modo, requer a empresa impugnante que o Item 18.2 do Edital da 

Concorrência nº. 005/2021 seja retificado para adequar o instrumento 

convocatório ao art. 56, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, facultando as empresas 

prestar garantia da proposta através de qualquer das modalidades previstas nos 

incisos do referido artigo da Lei Geral de Licitações. 

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

atende as exigências do Item 7 do Edital de Licitação, uma vez que o 
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requerimento fora encaminhado tempestivamente no dia 23 de junho 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. 

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

     Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a DECIDIR. 

 

II. DOS FUNDAMENTOS.  

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que o SESI não integra a administração 

pública direta ou indireta, possuindo natureza jurídica de direito privado, 

constituindo um dos Serviços Sociais Autônomos criado por lei para prestar 

auxílio ao setor industriário. 

Desse modo, os procedimentos licitatórios do Sistema Indústria não serão 

regrados pela Lei nº. 8666/93 e art. 37 da Carta Magna, sendo os certames 

licitatórios processados de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos 

do SESI. 

A propósito, 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).  

 
Sobre a aplicação da Lei 8.666/93 entendeu o Supremo Tribunal 

Federal, 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 apenas a 
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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 nº. 

8.666/93 aos processos licitatórios do SESI e SENAI, devendo as contratações 

no âmbito da referida paraestatal perseguir o procedimento previsto no seu 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 

No caso em apreço, a empresa proponente impugnou o Item 18.2 do 

Edital de Licitação, que prevê: 

 
18.1 - A Contratada prestará a título de garantia de execução 
contratual o correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
total do contrato.  
18.2 - A Contratada deverá caucionar em dinheiro, conforme 
o disposto no item 18.1. 

 
Dito isto, aduz a empresa Proponente que o referido item do 

instrumento convocatório estaria em desconformidade com o artigo 56, §1º, da 

Lei nº. 8.666/93, tendo em vista que o Edital não confere aos proponentes a 

faculdade de escolher a modalidade para qual se pretende garantir a proposta. 

Ocorre que, o artigo 27 do Regulamento de Licitações do SESI prevê 

que nos casos de obras e serviços de engenharia, o instrumento convocatório 

poderá fixar a modalidade de prestação de garantia, vejamos: 

 

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; 
II) fiança bancária;  
III) seguro garantia.  
Parágrafo único. Nos casos de obras e serviços de 
engenharia, o instrumento convocatório poderá fixar o tipo 
de garantia dentre os elencados nos incisos deste artigo. 
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Portanto, não merece prosperar as aduções da empresa proponente, 

tendo em vista que nos casos de obras e serviços de engenharia o instrumento 

convocatório poderá fixar o tipo de garantia que se pretende exigir, estando, 

portanto, o item 18.2 do Edital em conformidade com o artigo 27, parágrafo único, 

do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 

 
III. DECISÃO. 

 
Ex positis, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido no requerimento 

encaminhado pela empresa ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, 

mantendo a redação do item 18.2 do instrumento convocatório da Concorrência 

Nº 005/2021 do SESI/DR/PB. 

 

É a decisão. 

Publique-se. 

 Campina Grande, em 28 de junho de 2021. 

 

 

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

 


