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DECISÃO 

 

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI – 

DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito privado sem 

fins lucrativos, inscrito no Ministério da Economia – Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica sob o nº. 03.775.588/0001-43, com sede na Rua Manoel Gonçalves 

Guimarães, nº. 195, Edifício Agostinho Velloso da Silveira, José Pinheiro, Campina 

Grande – Paraíba e o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI – 

DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito privado sem 

fins lucrativos, inscrito no Ministério da Economia – Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica sob o nº. 03.775.655/0001-20, com sede na Rua Manoel Gonçalves 

Guimarães, nº. 195, Edifício Agostinho Velloso da Silveira, José Pinheiro, Campina 

Grande – Paraíba, resolvem INDEFERIR O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO formulado 

pela empresa CÍCERO CARLOS FERNANDES EIRELI – ME, relativo ao Pregão nº. 

018/2020, cujo objeto é destinado para contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de locação de estruturas para eventos com o objetivo de 

atender as necessidades das unidades do SESI/SENAI-Departamento Regional da 

Paraíba, diante dos fatos e fundamentos jurídicos articulados a seguir: 

 

I. DA SÍNTESE DO PEDIDO DA IMPUGNAÇÃO. 

Preliminarmente, importa dizer que a narrativa apresentada no requerimento 

que se reveste de impugnação é deverasmente confuso, não guardando coesão lógica 

entre os fatos narrados com os pedidos formulados, o que poderia em tese provocar o 

não conhecimento da matéria. 

Contudo, com esforços, entendemos que a empresa objetiva a alteração do 

edital para que seja requerido o certificado de acervo técnico do profissional em 

detrimento do atestado de capacidade técnica. 

Por fim, fundamenta suas razões nos termos da Lei nº. 8.666/93 na Lei 

5.164/66 e na Resolução nº. 1.025 do CONFEA.  

Passamos a fundamenta e decidir. 
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II. DOS FUNDAMENTOS - MÉRITO. 

Ab initio, impende destacar, que a fase de habilitação do processo licitatório 

consiste na verificação da capacidade e da idoneidade do licitante em executar o 

objeto da contratação de acordo com as regras previstas no instrumento convocatório. 

Para tanto, é necessário que seja arvorada com base nos princípios 

norteadores do direito, de modo somente se pode exigir dos participantes o 

estritamente necessário, para fins de oportunizar e permitir a ampla competitividade, 

salvo se porventura sobrevier alguma exigência constante em lei especial. 

Feitas tais considerações, importante destacar que o SESI/SENAI, por sua 

natureza jurídica, são entidades de direito privado sem fins lucrativos, logo não 

pertencem a administração direta, tampouco indireta. 

Sendo assim, não devem obediência aos regramentos da Lei Geral de 

Licitações, mas aos seus próprios Regulamentos de licitações e Contratos. 

O Tribunal de Contas da União – TCU na histórica Decisão Plenária 907/971, 

assim definiu essas entidades: 

A natureza singular dos serviços sociais 
autônomos, como entes de cooperação com 
o Poder Público (...) não os obriga a atuar 
como entidades da Administração Pública. 
Portanto, não se pode exigir dessas 
instituições a obediência às disposições da 
Lei nº 8.666/93, até porque a competência da 
União para legislar sobre licitações e 
contratos não se estende a esses serviços. 
(Grifos nosso). 

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça2 – STJ, assim definiu as 

entidades do Sistema “S”: 

Os serviços sociais autônomos, embora 
compreendidos na expressão entidade 
(paraestatal), são pessoas jurídicas de 
direito privado, categorizadas como entes 
de colaboração que não integram a 
Administração Pública, mesmo empregando 

                                                           
1
 (TCU, Decisão Plenária 907/97). 

 
2
 (STJ, CC 41246/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ 27/09/2004 p.180). 
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recursos públicos provenientes de 
contribuições parafiscais. (Grifos nosso). 

Impende transcrever os ensinamentos doutrinários de Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto na conceituação das entidades dos Serviços Sociais Autônomos para 

aclarar a obscuridade que se faz de tais entidades. Senão Vejamos3: 

Os serviços sociais autônomos (...) são 
pessoas jurídicas de direito privado, 
categorizadas como entes de colaboração, 
que atuam por delegação do Poder Público 
em setores específicos da administração 
pública e não se encontram 
constitucionalmente incluídos na 
Administração direta e Indireta. (Grifos 
nosso). 

...as entidades integrantes do Sistema “S” 
devem obediência aos seus próprios 
regulamentos, não devendo ser invocado o 
artigo 37, inciso XXI, da Carta Magna, como 
fundamentação legal para disciplinar a 
matéria vergastada.   

Em clareza solar, resta incontestável a 
intenção do legislador em separar a 
competência dos entes públicos em relação 
ao privado, quando o dispositivo 
constitucional do artigo 37, em seu inciso 
XXI, em sua correta aplicação sedimenta a 
questão subscrita in verbis: 

Art. 37 – A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e também ao 
seguinte: 

XXI – ressalvados os casos especificados 
na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação 

                                                           
3
 Natureza Jurídica dos Serviços Sociais Autônomos. Brasília: SEBRAE, 1997, p. 23). 
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técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações. 

O artigo 37, da Constituição Federal não é 
exemplificativo, sua taxatividade delimita a 
aplicabilidade de seu comando normativo a 
administração pública direta e indireta dos 
poderes públicos nas três esferas 
administrativas, não mencionando em seu 
texto ainda que implicitamente as entidades 
privadas sem fins lucrativos.  

No que tange a extensividade de outros 
entes, o parágrafo único, do artigo 1º, da Lei 
8.666/93, descreve o âmbito de sua 
aplicabilidade além dos órgãos da 
administração direta, tais como: os fundos 
especiais, as autarquias, as fundações 
públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta e 
indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e pelos Municípios. 

Portanto, os fundamentos apresentados na impugnação foram arguidos com 

base na Lei Geral de Licitações, o que revela um completo desvirtuamento e 

desconhecimento da legislação e da natureza legal destas entidades. 

Entrementes, mesmo diante de uma incontestável antinomia jurídica, 

entendemos que os fundamentos do peido não merecem prosperar, por questões de 

confusão hermenêutica e conceitual. 

Com efeito, é imperioso trazermos a baila a diferenciação conceitual existente 

entre a capacidade técnica operacional e capacidade técnica profissional. 

A exigência da qualificação técnico-operacional consiste na demonstração pela 

empresa de sua irremediável aptidão para o desempenho da atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação, podendo ser demonstrada por declarações ou 

atestados emitidos por pessoa de direito público e privado de que a empresa 

participante reúne as condições necessárias de prestar o objeto licitado.  

Por sua vez, a capacidade técnico-profissional tem por finalidade comprovar se 

as empresas participantes do certame dispõem de profissional reconhecido pela 

entidade de classe competente, uma vez que será ele o responsável técnico pela 

empresa para realização do objeto proposto no instrumento convocatório. 
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Em síntese, a qualificação técnica operacional é um requisito referente à 

empresa que pretende executar a obra ou serviço licitado, enquanto que a qualificação 

técnica profissional é requisito referente às pessoas físicas que prestam serviços à 

empresa licitante ou contratada para tal fim. 

No caso em espeque, a entidade exigiu que somente fosse apresentado o 

atestado de capacidade técnica, nos termos do seu Regulamento de Licitações e 

Contratos, senão vejamos: 

Art. 12. Para a habilitação nas licitações poderá, 
observado o disposto no pa-rágrafo único, ser 
exigida dos interessados, no todo ou em parte, 
conforme se estabelecer no instrumento 
convocatório, documentação relativa a: 

II) qualificação técnica: 

a) registro ou inscrição na entidade profissional 
competente; 

b) documentos comprobatórios de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantida-des e prazos com o objeto 
da licitação; 

 Pois bem, percebe-se que o edital da referida licitação somente exigiu aquilo 

que está previsto em seus próprios regulamentos de licitações e contratos. 

 Desse modo, não há que se falar em irregularidade editalícia apta a ensejar 

eventual alteração das disposições insertas para a realização deste certame, devendo, 

pois, permanecer inalterado o edital. 

Neste diapasão, para fins de habilitação técnico-operacional em certames 

visando à contratação de obras e serviços de engenharia, devem ser exigidos 

atestados emitidos em nome da licitante, podendo ser solicitadas as certidões de 

acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) 

emitidas pelo conselho de fiscalização profissional competente em nome dos 

profissionais vinculados aos referidos atestados, como forma de conferir autenticidade 

e veracidade às informações constantes nos documentos emitidos em nome das 

licitantes. 

 Perceba-se, a partir deste entendimento, que a habilitação técnica será 

fornecida em nome da empresa licitante, sendo, portanto, uma faculdade e não 
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um dever a solicitação de certidão de acervo técnico, a luz do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 

 Diante destes fundamentos, sem a necessidade de maiores aprofundamentos 

e esforços cognitivos a cerca da matéria examinada, entendemos que não assiste 

razão ao requerente/impugnante. 

Sem mais. 

 

III. CONCLUSÃO. 

Por todas as razões expostas ao longo desta Decisão, INDEFERE-SE o os 

pedidos constates na impugnação proposta pela empresa CÍCERO CARLOS 

FERNANDES EIRELI – ME, mantendo-se inalterado o Edital e seus anexos. 

 

Campina Grande, em 02 de outubro de 2020. 

 

________________________________ 

ARIANA ALMEIDA GONZAGA 

PRESIDENTE DA CPL – SESI/SENAI 


